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வாசகருக்குவாசகருக்கு

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் எங்கள் ேபச்சுகள் மற்றும் அறிக்ைககளின் பதிவுகள்
இந்தக் களக் குறிப்புகளில் இைணக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் ெசாற்கள், சிறு சிறு
திருத்தங்களுடன், நாங்கள் ேபசிய ெசாற்கேள ஆகும்.

இந்தப் பதிவு, எங்கைள ஒன்றாக இைணத்த இந்தியத் தரவிதிகள் என்ற
பிரச்சிைனயில் ெதாடங்குகிறது. அத்தைகய ஆவணங்கள் 19,000 உள்ளன. அைவ
அைனத்தும் இந்திய அரசால் ெவளியிடப் பட்டைவ. இந்தத் தரவிதிகள்
உலகத்ைதப் பாதுகாப்பாக நிர்வகிக்க ேவண்டிய ெதாழில்நுட்ப அறிைவக்
ெகாண்டிருக்கின்றன. அைவ பாதுகாப்புப் பற்றிய சட்டங்கள்.

ெபாது மற்றும் தனியார் கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு, பூச்சிக்ெகால்லிகளின்
பாதுகாப்பு, ெதாழிலகங்களில் துணிெநய்யும் எந்திரங்களின் பாதுகாப்பு,
அபாயகரமான ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுெசல்லுதல், உணவுகள், மசாலாப்
ெபாருள்களின் கலப்படக் கட்டுப்பாடு, நீர்ப்பாசன, ெவள்ளக் கட்டுப்பாட்டு
வழிமுைறகள் ேபான்ற நமது நவீன ெதாழில்நுட்ப உலகிற்கு முக்கியமான பல
தைலப்புகைள இந்தியத் தரவிதிகள் உள்ளடக்கியுள்ளன.

அந்த ஆவணங்கள், உலகின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ளதுேபாலேவ இந்தியாவிலும்
பயன்படுத்துவதில் கட்டுப்பாடுகைளக் ெகாண்டுள்ளன. அவற்ைறத்
ெதாிந்துெகாள்ள ேவண்டியவர்களுக்கு அைவ கிைடக்கவில்ைல. அைவ
பதிப்புாிைமக்கு உட்பட்டிருந்தன, நியாயமற்ற ெதாைககளுக்கு விற்கப்பட்டன,
ெதாழில்நுட்ப வழிகளால் இறுக்கமாகக் கட்டுப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. நாங்கள்
அந்தத் தரங்கைள வாங்கி, இலவசமான, தைடயற்ற பயன்பாட்டிற்காக
இைணயத்தில் பதிவிட்ேடாம், இந்திய அரசாங்கத்திற்குக் கடித வாயிலாகவும்
பின்னர் எங்கள் நடவடிக்ைககளின் முைறயான ேகாாிக்ைககளாலும்
ெதாிவித்ேதாம்.

தரங்களுக்கான புதுப்பிப்புகைள அரசாங்கம் வழங்க மறுத்தேபாது, தில்லியிலுள்ள
உயர் நீதிமன்றத்தில் ெபாது நல வழக்கு ஒன்ைற நாங்கள் ெகாண்டு வந்ேதாம்.
இைத சத்தியாக்கிரகமாக, "ஆத்ம-சத்தியம்" என்ற முைறயில் ஒரு வன்முைறயற்ற
எதிர்ப்பு நடவடிக்ைகயாக நாங்கள் ெசய்ேதாம். நாங்கள் மகாத்மா காந்தியின்
சீடர்கள் என்றும், இந்தியாவிலும் அெமாிக்காவிலும் நீதிக்கும்
ஜனநாயகத்திற்குமான ேபாராட்டங்களின் வரலாற்று மாணவர்களாக
இருக்கிேறாம் என்றும் நாங்கள் எந்தவிதத் தயக்கமும் இன்றி ஏற்றுக்
ெகாள்கிேறாம்.

ெபாறியியலாளர்களின் கல்விைய ேமம்படுத்துவதற்காகவும், நகரங்கைளப்
பாதுகாப்பாக ைவக்கவும், குடிமக்களுக்குத் ெதாிவிக்கவும் நாங்கள் இச்
ெசயல்களில் ஈடுபட்ேடாம். இச் ெசயல்களுக்கு நாங்கள் மன்னிப்புக் ேகட்க
மாட்ேடாம். இந்த ஆவணங்கைள மில்லியன் கணக்கான மக்கள்
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பார்த்திருக்கிறார்கள். இந்த மதிப்புமிக்க தகவல்கைளப் பரப்புவதற்கு ஓர்
அழுத்தமான ேதைவ இருந்தது.

ஒரு காரணத்திற்காக இந்த புத்தகத்ைத "சுயாட்சி விதித்ெதாகுப்பு" என்று
அைழக்கிேறாம். நாம் "விதித்ெதாகுப்பு" என்று கூறும்ேபாது, நமது கணினிகள்
இயங்கும் மூலக் குறியீடு அல்லது இைணயம் வைரயறுக்கும் ெநறிமுைறகைள விட
அதிகமான அர்த்தத்ைத அளிக்கிேறாம். விதித்ெதாகுப்பு அல்லது விதிநூல் என்ற
ெசால்லினால், இைணயத்ைத இயக்கும் ெநறிமுைற கைளயும், நமது
ஜனநாயகத்தின் இயக்க முைறைமகள், சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கான
ெநறிமுைறகைளயும் குறிக்கிேறாம். அேதேபால், சுயராஜ்யம் என்பது சுய ஆட்சிக்
ெகாள்ைக. ஓர் அரசாங்கம் மக்களுக்குச் ெசாந்தமானது, அது மக்களின் ெபாது
விருப்பத்தால் ஆளப்படுகிறது என்பைதக் குறிக்கிறது. சுயாட்சி விதி என்பது ஒரு
ெவளிப்பைடயான ஆட்சிப் புத்தகம், மக்களுக்குச் ெசாந்தமான, மக்கள்
அறியேவண்டுகின்ற ஒரு புத்தகம்.

ஒரு ெவளிப்பைடயான விதிப்புத்தகம் இல்லாவிட்டால், இைணயம் நம்மிைடயில்
மிக வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும். நமது உட்கட்டைமப்புகள் யாவும்
ெவளிப்பைடயாக, யாவரும் காணக்கூடிய விதிகளின் அடிப்பைடயில் இருக்க
ேவண்டும் என்று நாம் நம்புகிேறாம், அந்த அைமப்பு எப்படி இயங்குகிறது
என்பைதப் புாிந்து ெகாள்ளவும் அைத ேமலும் ேமம்படுத்த முடியும் என்பைதயும்
எவரும் புாிந்துெகாள்ள அனுமதிக்க ேவண்டும். இது ஜனநாயகத்தின் அடிப்பைடக்
ெகாள்ைகயாகும், தகவைல ஜனநாயகப் படுத்தல், நுைழவுக்கான தைடகைள
அகற்றுதல் என்று ெசால்வதன் அர்த்தம் இதுதான்.

உண்ைமயான சுயாட்சிவிதிையக் ெகாண்ட ஒரு சமுதாயத்தில், எல்லா மனித
அறிைவயும் உலகமுழுவதும் கிைடக்கச் ெசய்வது ேபான்ற உற்சாகமான
இலக்குகைள அைடய, ேமலும் ேபாராடுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்று
நாங்கள் நம்புகிேறாம். நமது மிகப் ெபாிய கனவுகைளயும் தாண்டி ஒரு
ெவளிப்பைடயான அைமப்பு வளர முடியும் என்பைத இைணயம் கற்றுத்
தந்துள்ளது. அந்தப் பாடத்ைத இன்னும் பரந்த அளவில் பயன்படுத்த ேவண்டும்.

சுதந்திரத்திற்கான காந்தியின் இயக்கம், இந்தியாவின் சுதந்திரத்ைதப் பற்றியது
மட்டுமல்ல. உலெகங்கிலும் சுய ஆட்சி, ஜனநாயகம், காலனிய நீக்கம்
ஆகியவற்ைறப் பற்றியதுமாகும். எல்ேலாருக்கும் சம வாய்ப்பு, தகவைல
ஜனநாயகப்படுத்தல், தர்மகர்த்தா முைற, ெபாது நலன்கைள ேபாஷிக்கும்
நம்பிக்ைக ஆகியைவ காந்தியின் சிந்தைனகளிலும் அவர் வழிவந்தவர்களிடமும்
ஆழமாகப் பதிந்துள்ளன.

நாம் பயன்படுத்தும் நுட்பங்கள் நமக்கு முன்னால் இருந்தவர்களிடமிருந்து
தூண்டப்பட்டைவ. நாம் தனிப்பட்ட முைறயில் எதிர்ெகாள்ளும் இக்கட்டுகளும்,
ஆபத்தானைவ என்று ெசால்லக் கூடியைவ அல்ல. அவற்ைறத் ெதாடர்ச்சியான
ேபாராட்டத்தின் படிப்பிைனகளாக நாம் ஏற்கிேறாம். சத்தியாக்கிரகத்தின்
உத்திகைளயும் முைறகைளயும் ெபாிய, சிறிய பிரச்சிைனகளுக்குப்
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பயன்படுத்தலாம், ஆனால் ஜனநாயகத்ைத இயங்கைவப்பதற்காக முயற்சி
ெசய்யேவண்டும் என்பேத முக்கியம். நாம் ஜனநாயகாீதியாக இயங்கும்
அரசாங்கங்கைளக் ெகாண்டிருக்கிேறாம். நாம் ெபாதுச் ேசைவயில்
ஈடுபடாவிட்டால், நாமும் கல்விெபற்று, நமது ஆட்சியாளர்களுக்கும் கல்வி
அளிக்காமல் இருந்தால் உலகின் அறங்காவலர்கள் என்ற நமது நிைலைய
இழந்துவிடுேவாம்.

இந்த புத்தகத்தில் அதிக எண்ணிக்ைகயில் நிழற்படங்கைள நாங்கள்
ேசர்த்துள்ேளாம். இந்தப் புத்தகம் ஒரு கலைவயாக உள்ளது. மகாத்மா காந்தியின்
ெதாகுப்புப் பைடப்புகளிலும், தகவல் அைமச்சகத்தின் காப்பகங்களிலும்இருந்த
பைழய நிழற்படங்கைளப் பார்க்க ஆைசப்பட்டு இதில் ேசர்த்திருக்கிேறாம்.
காரணம், நாம் நிழற்படங்களால் எழுச்சி ெபறுகிேறாம். எல்லா அறிவும்
ஏற்ெகனேவ இருந்ததன்மீது கட்டப்படுவதாகும். எல்லாருக்கும் இைணயத்தில்
கிைடக்கக்கூடிய விஷயங்கைளக் ெகாண்டுதான் இந்தப் புத்தகத்ைத நாங்கள்
வடிவைமத்துள்ேளாம்.

இந்த அற்புதமான வளங்கைள ஆராய்வதற்கு உங்கள் ேநரத்ைதச் ெசலவிட்டு,
உங்கள் ெசாந்தப் பணியிலும் பயன்படுத்துவீர்கள் என்று நம்புகிேறாம். அறிவு
உலகமுழுவதும் கிைடக்க ேவண்டியது மனித உாிைமளில் ஒன்று. ஆனால் நாம்
ெவறுமேன அறிைவ நுகருவைத விட அதிகமாகச் ெசயலில் ஈடுபட ேவண்டும்.
ெபாதுப் பணியில் நமது பங்களிப்பும் இருக்க ேவண்டும்.

நாங்கள் இருவரும் ெதாழில்நுட்பக்காரர்கள். நாங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
ெதாைலத்ெதாடர்பிலும் கணினிகளிலும் ேவைல ெசய்தவர்கள். உலகத்ைதேய
மாற்றிய இைணயம் ஓர் அற்புதப் பைடப்பு. ஆனால் அதற்கு உள்ளார்ந்த ஆற்றல்
ேமலும் உள்ளது. எங்கைளப் ேபான்ற ெதாழில்நுட்பவாதிகள் நிைறயப் ேபர் தங்கள்
நாட்கைளப் புதிய ெசயலிகளில் ெசலவிடுவைதயும் ேமலும் விளம்பர கிளிக்-இல்
ஈடுபடுவைதயும் நாங்கள் மனக்கண்ணில் காண்கிேறாம்.

உலகில் ேமலும் ேமலும் சமமின்ைம ெபருகிக் ெகாண்டிருக்கும் நிைலயில் அதிக
அளவிலான உலக வணிகங்கள் மத்தியஸ்தம் அல்லது ஏகேபாகத்தின் வாயிலாகத்
தனிப்பட்ட அனுகூலங்கைளப் ெபற்று ேமலும் சமமின்ைமைய வளர்ப்பதில் கவனம்
ெசலுத்துகின்றன. நமது சக ஊழியர்கள் பலரும் ெபாதுப் பணிக்கு ேநரம்
ெசலவிட்டு, தனிப்பட்ேடார் ஆதாயத்ைத மட்டும் ேதடாமல் ெபாதுநலத்தில்
கவனத்ைதக் குவிக்கின்ற ஒரு சிறந்த இடமாக நமது உலகத்ைத மாற்றுவதற்கு
காந்தியின் சிந்தைனகளால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்று நம்புகிேறாம்.

தகவல்கைள ஜனநாயகப் படுத்துவது சிலருக்கு ஒரு கடினமான இலக்காகவும்,
பல்ேவறு சிக்கல்கள் நிைறந்த இக்காலத்தில் ஈடுபடுவதற்குத் தகுதியற்ற
ஒன்றாகவும் ேதான்றக்கூடும். மக்கள் பட்டினியில் வாடும்ேபாது, நமது பூமி
அழிக்கப்படும்ேபாது நாம் கணினிகள். மற்றும் இைணய வைலப்பின்னல்களில்
எவ்வாறு கவனத்ைதக் குவிக்க முடியும் என்று சந்ேதகவாதியான ஒரு பத்திாிைக
ஆசிாியர் ேகட்கக்கூடும்.

வாசகருக்குவாசகருக்கு
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இதற்கு இரண்டு பதில்கள் உள்ளன. முதலில், கணினிகளும் இைணய
வைலப்பின்னல்களும் நமது பைடப்புகள். நாம் விரும்பும் அைனத்ைதயும்
அவற்றால் ெசய்ய முடியும். ஆனால் நமது ெமய்யான விைட, அறிவு
கிைடப்பெதன்பது ஒரு கட்டடம் என்றால், தகவைல ஜனநாயகப் படுத்தல் ஓர்
இலக்கிற்கான வழி, அைனவரும் ேமற்கட்டக்கூடிய ஓர் அடித்தளம் ஆகும்.

இந்த அடித்தளத்ைத நாம் சாியான இடத்தில் இட்டால், நம் உலகத்ைத
மறுகண்டுபிடிப்புச் ெசய்ேவாம் என நம்புகிேறாம், பற்பல நூற்றாண்டுகளில் நம்
முன்ேனார்கள் பலர் தங்கள் உலகங்கைள மறுகண்டுபிடிப்புச் ெசய்துள்ளனர்.
ெபாதுவான நன்ைமக்கு பதிலாக ஒரு சிலாின் ைககளில் வளங்கைள ேமலும்
ேமலும் ெசறிப்பதில் கவனம் ெசலுத்துகின்ற நமது நிதி அைமப்பிலுள்ள ஆழமான
குைறபாடுகைள நாம் மாற்ற முடியும். சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, ேபாக்குவரத்து,
உணவு, உைறவிடம் ஆகியவற்ைற நாம் வழங்குகின்ற முைறகளில் நாம்
புரட்சிையச் ெசய்யலாம். நாம் நமது குழந்ைதகளுக்கு, நமக்கும் எவ்வாறு கல்வி
அளிக்கிேறாம் என்பதில் புரட்சிைய ஏற்படுத்தலாம். நமது அரசாங்கங்கள்
ேவைலெசய்யும் முைறயில் நாம் புரட்சிைய ஏற்படுத்த முடியும். நமது பூமிையப்
பாதுகாப்பதில் கவனம் ெசலுத்தத் ெதாடங்குேவாம். தகவைல ஜனநாயகப்படுத்தல்
உலகத்ைத மாற்ற இயலும். அறிைவக் காலனி நீக்கம் ெசய்வதன் மூலம் உலைக
மாற்ற முடியும். நாம் இந்தப் பயணத்தில் ஒன்றாக ஈடுபடுேவாம்.

கார்ல் மாலமூத், மற்றும் சாம் பித்ேராதா.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி 20 (1921), முகப்பு, 1921இல் காந்திஜி.
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இந்தியப்இந்தியப்  ெபாறியியலாளர்ெபாறியியலாளர்  நிறுவனத்தின்நிறுவனத்தின்முன்னர்முன்னர்
ஆற்றியஆற்றிய ெசாற்ெபாழிைவத்ெசாற்ெபாழிைவத்  ெதாடர்ந்துெதாடர்ந்து  கூடுதல்கூடுதல்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்

சாம்சாம்  பித்ேராதாபித்ேராதா, , அகமதாபாத்அகமதாபாத், 2016 , 2016 அக்ேடாபர்அக்ேடாபர் 3. 3.

[உைரைய முடிக்கிறார்]

நன்றி!

[ைக தட்டல்]

எனக்கு இைணயத்தில் கடந்த 25 அல்லது 30 ஆண்டுகளாகப் பணிபுாிந்துவரும்
நண்பர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவர்தான் கார்ல். இைணயத்தில் முதல் வாெனாலி
நிைலயத்ைத உருவாக்கியவர்.

[ைக தட்டல்]

கார்ல், அரசாங்கத் தகவல்கைள எடுத்துப் ெபாதுமக்களுக்கு அளிக்கும்
ெசயல்பாட்டாளராக உள்ளார். ஆனால் அரசாங்கம் தனது தகவல்கைளப்
ெபாதுமக்களுக்கு அளிக்க விரும்பவில்ைல, எனேவ கார்ல் தனித்த இலாப
ேநாக்கமற்ற ஓர் அடிப்பைட நிறுவனத்ைத ைவத்துள்ளார்.

உங்களின் சிந்தைனக்காக இச்ெசய்தி. எடுத்துக்காட்டாக இந்தியாவில், கட்டடம்,
பாதுகாப்பு, குழந்ைதகளின் ெபாம்ைமகள், எந்திரங்களுக்கு என இந்தியத் தர
நிறுவனத்தின் விதிகள் 19,000 உள்ளன. இந்தத் தரவிதிகள் இந்தியத் தர
நிறுவனத்தின் மூலம் ெவளியிடப் படுகின்றன, ஆனால் மக்களுக்கு இைவ
கிைடப்பதில்ைல. நீங்கள் அைத விைலெகாடுத்து வாங்க ேவண்டியுள்ளது.

தரவிதிகைளப் ெபாதுவாக்க ேவண்டும் என்று உலக முழுவதும் வலியுறுத்தி
வருகிேறாம். இந்தியாவில் தரவிதிகளின் ஒரு ெதாகுதிைய நாங்கள் வாங்கிேனாம்.
கார்ல் அைத இைணயத்தில் இட்டார். இந்திய அரசாங்கம் பீதியைடந்தது, "நீங்கள்
இவ்வாறு ெசய்யக்கூடாது. அது பதிப்புாிைம உைடயது" என்று கூறியது. அது
கிைடக்கிறது, ஆனால் அது உங்களுக்கான தரவிதியாக இல்ைல. ெபாதுமக்கள்
அதற்காகப் பணம் ெசலவழித்துள்ளனர். அது ெபாதுத் தரவிதி, ெபாதுமக்கள்
அைதப் பற்றி ெதாிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நம்பப் படுகிறது.

அரசினர் இைத ஒப்புக்ெகாள்வதில்ைல. "நீங்கள் அைதப் ெபாதுவாக்க முடியாது.
நீங்கள் பணம் ெசலுத்த ேவண்டும்" என்று அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். நீங்கள் ஒரு
கட்டடத்தின் தரவிதிைய வாங்க விரும்பினால், அதற்கு 16,000 ரூபாய் ஆகும்.
இந்தியாவுக்கு ெவளிேய இருந்தால் நீங்கள் இந்தியக் கட்டுமானத் தர விதிைய
வாங்க 160,000 ரூபாய் ஆகும்.
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நான் கட்டுமானப் ெபாறியியல் மாணவனாக இருந்தால், நான் கட்டடத்
தரவிதிகைளப் பற்றி அறிய விரும்புகிேறன் என்றால், இந்திய அரசாங்கத்திடம்
இருந்து விதிகைள விைலெகாடுத்து வாங்க ேவண்டும். "இல்ைல, அது ெபாதுத்
தகவல்" என்று நாங்கள் கூறுகிேறாம். கார்ல் இதற்காக இந்திய அரசாங்கத்தின் மீது
வழக்குத் ெதாடர்ந்துள்ளார். அந்த வழக்கு நடந்து ெகாண்டிருக்கிறது. "எல்லா
இடங்களிலும் இப்படித்தான் இருக்கிறது, எங்கும் இது உண்ைம.
அெமாிக்காவிலும் இது உண்ைமதான். ஏெனன்றால் நீங்கள் அந்த விஷயங்கைளப்
பற்றித் ெதாிந்துெகாள்வைத அரசு விரும்பவில்ைல" என்று நாங்கள்
ெசால்கிேறாம்.

இந்தப் ேபாராட்டம் அைனத்து மட்டங்களிலும் நடக்கிறது. நாங்கள்
அெமாிக்காவிலும் ேபாாிடுகிேறாம், ஐேராப்பாவிலும் அைதச் ெசய்கிேறாம்.

[ைக தட்டல்]

எண்ணியல் (டிஜிடல்) துைற வளர்ச்சிக்காக இந்தப் ேபாாில் ேசருமாறு மக்கைள
அைழக்கிேறாம். எண்ணியல் துைற வளர்ச்சி வன்ெபாருள் அல்லது
ெமன்ெபாருைளப் பற்றியது அல்ல. இது ேபான்ற முயற்சிகைளப் பற்றியதும்
ஆகும். உங்கள் சுகாதாரத் தகவைலப் பாருங்கள். அைத யார் ைவத்திருக்கிறார்கள்?
இது உலகளாவிய ஒரு ெபாிய பிரச்சிைன. உங்கள் சுகாதாரத் தகவைலக்ெகாண்டு
என்ன ெசய்வீர்கள்? தனியுாிைமச் சிக்கல்கள், திருட்டு. அைமப்ைப
ெவளிப்பைடயாக்குவது நமது முக்கியச் சவால். ெவளிப்பைடயான அரசு,
ெவளிப்பைடயான தகவல்கள், ெவளிப்பைடயான தளங்கள், ெவளிப்பைடயான
ெமன்ெபாருைள நாம் ெபறேவண்டும்.

ேநற்று நான் காந்தி ஆசிரமத்தில் அஹிம்ைசையப் பற்றிச் சிந்தித்தவாறு முழு
நாைளயும் கழித்ேதன். காந்திஜி ெவளிப்பைடயான அரசாங்கத் தளங்கைள
விரும்பினார். காந்திஜி திறந்த-மூல ெமன்ெபாருட்கைள விரும்பினார். காந்திஜி
இன்று இருந்தால் இதுபற்றி டவிட்டாில் கீச்சுகைள இடுவார். காந்திஜி இன்று
முகநூலில் இருப்பார். காந்திஜி இன்று பதிவுகைள இதுபற்றி இடுவார்.
ஏெனன்றால் இது ெசய்தி ஊடகம், ெவளியீடு, அச்சிடுதல், பத்திாிைககைள
அனுப்புவைத-பாிமாற்றத்ைதப் பற்றியது.

இந்த தகவல்கைள அரசு எப்படி, தனக்காக ைவத்திருக்க முடியும் என்று
ேகட்கிேறாம். நாம் அைத எதிர்த்துப் ேபாராட ேவண்டும். காந்திய
அணுகுமுைறைய ேமற்ெகாள்ளுங்கள். எண்ணியல் உலகில் சத்தியாக்கிரகப்
ேபாராட்டத்ைத நடத்துங்கள். சத்தியாக்கிரகம் என்றால், நீதிமன்றத்தில் வழக்குப்
பதிவு ெசய்து, அரசாங்கத்திற்கு விளக்கி, "நீங்கள் ெசய்வது தவறு, ெபாதுமக்கள்
ெசய்வது சாி. இது ெபாதுத் தகவல். இது உங்களது தகவல் அல்ல" என்று
ெசால்லுவது. இது எண்ணியல் வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாகும். நான் ெசால்வைத
நம்புங்கள், பலரும் இைதப் புாிந்துெகாள்கிறார்கள்,

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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ஆனால் இதன்பின்னுள்ள ெபாிய சிக்கைலப் புாிந்துெகாள்பவர்கள் உலகில்
ெவகுசிலர் மட்டுேம. ஒவ்ெவாருவருக்கும் இக்கடைமயில் சிறு பங்குண்டு.
எங்களுக்கு ஒரு நண்பர்கள் குழு உள்ளது. நான் உலகளாவிய வைலத் தளத்தின்
அைமப்பில் இருக்கிேறன். அைமப்பில் என்னுடன் டிம் ெபர்னர்ஸ்-லீ இருக்கிறார்.
வைலத்தளத்ைதக் கண்டுபிடித்தவர் அவர். நான் அைத ேமம்படுத்துவதில்
அவருடன் ேவைல ெசய்கிேறன்.

எங்களுடன் ேவைல ெசய்யும் எங்கள் நண்பர் வின்டன் ெசர்◌ஃப், இைணயத்தின்
தந்ைத ஆவார். டிம் ெபர்னர்ஸ்-லீேயா வைலத்தளத்தின் தந்ைத. வின்டன்
இைணயத்தின் தந்ைத ஆவார்.

இந்த மக்கேளாெடல்லாம் நீங்கள் இருக்க ேவண்டும். ேமற்கண்ட
பிரச்சிைனையப் புாிந்துெகாள்ள அவர்களுடன் பணிெசய்ய ேவண்டும், இைவ
அைனத்தும் அன்பினால் ெசய்யப்படும் பணியாக இருக்க ேவண்டும். இது ஒரு
ஊதிய-ேவைல அல்ல. யாரும் வின்ட் ெசர்◌ஃபுடன் பணியாற்ற உங்கைள
நியமிக்கவில்ைல. "வைலத்தளக் கண்டுபிடிப்பாளருடன் நண்பர்களாக இருங்கள்"
என்று எந்த அரசாங்கமும் ெசால்லவில்ைல, ஆனால் நீங்கள் அைதச் ெசய்ய
ேவண்டும். யாராவது அைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.

கார்லும் நானும் ஒன்றாக நிைறய ேநரம் ெசலவிட்ேடாம். அவர் ஆறு ஏழு
நாட்களாக என்னுடன் இருந்திருக்கிறார். அவருக்கு இந்தியாவில் நீதிமன்ற
வழக்குத் தாக்கல் ெசய்வது ஊதியத்துக்கான ேவைல அல்ல. அவர் இங்ேக ேபாராட
வரவில்ைல, ஆனால் அைதச் ெசய்ய ேவண்டியிருக்கிறது.

இது ெபாது நலத்திற்காகச் ெசய்யப்பட ேவண்டியது. இது ெபாதுநல வழக்காக
இருக்க ேவண்டியுள்ளது. இங்கு ெபாதுநலம்தான் இல்ைல. எண்ணியல்
இந்தியாவில் காந்தியச் சத்தியாக்கிரகங்கள் மிகுதியாகத் ேதைவப்படுகின்றன.
நன்றி.

கார்ல், நீங்கள் இங்ேக (ேமைடக்கு) வர விரும்புகிறீர்களா? யாேரா உங்களுக்கு ஒரு
சிறிய-

[ைக தட்டல்]

கார்லிடமும் இந்த சிறிய சிப்பம் உள்ளது என்பைத மறந்துவிட்ேடன். இந்த வட்டில்
(டிஸ்கில்), சுதந்திர இந்திய காலப்பகுதியின் படங்கள் 90,000 உள்ளன.

[ைக தட்டல்]

காந்திஜியுடன் ேநரு, சுபாஷ் சந்திரேபாஸ் அைனவரும் உள்ளனர். சுயாட்சி
இந்தியாைவப் பற்றிய 400,000 பக்க ஆவணங்கள் இதில் உள்ளன.

[ைக தட்டல்]

இந்தியப்இந்தியப்  ெபாறியியலாளர்ெபாறியியலாளர்  நிறுவனத்தின்நிறுவனத்தின்
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19,000 இந்தியத் தரவிதிகளும் உள்ளன.

[ைக தட்டல்]

435 ஜிகாைபட் நிைனவகத்தில் அைவ உள்ளன. கார்ல், நீங்கள் இைத
அவர்களுக்குப் பாிசாக அளிக்க ேவண்டும்.

[ைக தட்டல்]

[நிறுவனத்திற்கு வட்டு இயக்கி (டிஸ்க் டிைரவ்) வழங்கல்]

[கார்லுக்கு மலர்கைள வழங்குதல்]

[எஞ்சிய ேகள்வி-பதில் ேநரத்தின்ேபாது சிறப்பு விருந்தினர்களுடன் கார்ல்
ேமைடயில் அமருமாறு அைழக்கப்பட்டார்]

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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ெபாறியாளர்கள் நிறுவனத்தின் ெசாற்ெபாழிவுக்குப் பிறகு சாம் பித்ேராதா
நிழற்படங்கள் எடுப்பதற்காக நிற்கிறார்.

ெசாற்ெபாழிவுக்குப் பிறகு வைகமாதிாியான ஒரு கூடுைக.

13

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/


இந்து சுயாட்சிச் ேசகாிப்பு மற்றும் 19,000 இந்தியத் தரவிதிகள் ெகாண்ட
ெடராைபட் வட்டு இயக்கி ஒன்ைற சாம் காட்டுகிறார்.

14

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/


காந்தி இயக்கிகள் 10இல் 4 தயாாிக்கப்படும் காட்சி. ஒவ்ெவாரு 1 ெடராைபட்
ேமற்கத்திய டிஜிட்டல் இயக்கியிலும் 19,000 தரவிதிகள், மகாத்மா காந்தியின்
ெதாகுப்பு நூல்கள், 129 அகில இந்திய வாெனாலி ஒலிபரப்புகள், 12,000
நிழற்படங்கள் உள்ளன.

15

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


காந்தி நடக்கும் படத்ைத அச்சிட்டிருக்கும் பருத்தித் துணியால் ஒவ்ெவாரு
இயக்கியும் சுற்றப்பட்டு அதிகாரபூர்வ சிகப்பு நாடாவினால் கட்டிப்
பாதுகாக்கப்படுகிறது.

16

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


காந்தி வட்டியக்கிைய குஜராத் வித்யாபீடத் துைணேவந்தர் அனாமிக் ஷாவுக்கு
கார்ல் மாலமூத் வழங்குதல்.

17

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/


இராஜஸ்தான் மத்தியப் பல்கைலக்கழகத்தின் துைணேவந்தருக்குப் பாிசு
வழங்குதல்.

ேபர்◌ஃபுட் கல்லூாியின் நிறுவனர் திரு. பன்கர் ராய்க்குப் பாிசு வழங்குதல்.

18

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/


காந்தி வட்டியக்கியுடன் சாபர்மதி ஆசிரமத்தின் தீனா பட்ேடல்.

19

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
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சாபர்மதிசாபர்மதி  ஆசிரமத்ைதப்ஆசிரமத்ைதப்  பார்ைவயிட்டதுபார்ைவயிட்டது  பற்றியபற்றிய  குறிப்புகுறிப்பு

கார்ல்கார்ல்  மாலமூத்மாலமூத், 2016, , 2016, அக்ேடாபர்அக்ேடாபர் 5,  5, ஏர்ஏர்  இந்தியாஇந்தியா 173  173 விமானத்திற்குள்விமானத்திற்குள்

இந்தியாவில் அகமதாபாதில் சாபர்மதி ஆசிரமத்திற்குச் ெசல்லும் பாைதைய எங்கள்
கார் சிரமப்பட்டுக் கடந்தது. இந்த ஆசிரமத்தில்தான் காந்தி வாழ்ந்தார். இங்குதான்
அவர் அரசின் தைடையமீறி தமது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உப்புத்
தயாாிக்கும் பயணத்ைத ேமற்ெகாண்டார், இந்தக் கைடசி 18 ஆண்டுகால
உந்துதலின் ெதாடக்கம், இறுதியில் இந்தியாவின் சுயாட்சிக்கு வழிவகுத்தது.

எங்கள் காாில் முன் இருக்ைகயில் ஓட்டுநர் இருக்ைகக்கு அருகில், குஜராத்
காங்கிரஸ் கட்சியின் அதிகாரபூர்வ ெசய்தித் ெதாடர்பாளர் ஹிமான்ஷு வியாஸ்
இருந்தார், குஜராத் மாநிலத்தில்தான் அகமதாபாத் இருக்கிறது. பின்புறத்தில்
எனக்குப் பக்கத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் இரயில்ேவ
அைமச்சருமான திேனஷ் திாிேவதி இருந்தார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்
புகழ்ெபற்ற சாம் பித்ேராதா. இவர் முக்கியத் ெதாழில்நுட்ப அதிகாாியும் இரண்டு
பிரதமர்களின்கீழ் ேகபினட் அைமச்சரும், ஒவ்ெவாரு கிராமத்திலும் ெதாைலேபசி
வசதிையக்ெகாண்டுவந்து இந்தியாவில் ெதாைலத் ெதாடர்புப் புரட்சிையக்
ெகாண்டு வந்தவரும் ஆவார்.

ஆசிரமத்தின் நுைழவாயில்களில் பாதுகாப்பு மிகவும் கடுைமயாக இருந்தது. அன்று
அக்ேடாபர் 2, காந்தியின் பிறந்த நாள். ேதசிய விடுமுைற. குஜராத் ஆளுநரும், நாடு
முழுவதும் உள்ள பிரமுகர்களும் அவரது பிறந்த நாளில் நைடெபற்ற
வரன்முைறயான பிரார்த்தைனக் கூட்டத்தில் பங்ேகற்றிருந்தனர்.

எங்கள் கார் வாயிைல ெநருங்கியேபாது, உடனடியாக நாங்கள்
ேபாலீஸ்காரர்களால் சூழப்பட்ேடாம்; நாங்கள் திரும்பிச் ெசல்லேவண்டும் என்று
கூச்சலிட்டார்கள். ஹிமான்ஷு தனது ஜன்னைலக் கீேழ இறக்கி "சாம் பித்ேராதா!
திேனஷ் திாிேவதி! பாராளுமன்ற உறுப்பினர்!" என்று கத்தினார்.

வாயிற்கதவு விைரவாகத் திறந்தது. எங்கள் கார் ேசறு நிைறந்த நிறுத்துமிடம்
வழியாக விைரந்து ெசன்றது. பிரார்த்தைனக் கூட்டத்திற்கு ெநருக்கமான ஒரு
கட்டிடத்திற்கு அருகில் ஒரு நிறுத்தத்தில் நிறுத்தப்பட்டது.

கட்டிடத்தின் நுைழவாயிலில் ஆளுநாின் காரும், ஒரு டஜன் இராணுவ
வாகனங்களும் ஆசிரமத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக அைழத்துச் ெசல்வதற்குத்
தயாராக இருந்தன. நாங்கள் எங்கள் காாில் இருந்து இறங்கிேனாம், சாைமயும்
திேனைஷயும் மக்கள் சுயநிழற்படம் எடுப்பதற்காவும் அவர்களுைடய முன்னாள்
நண்பர்கள் அவர்களுக்கு வணக்கம் ெசால்லவும் சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.

சாம், திேனஷ் இருவரும் கூட்டதில் இருந்து தங்கைள விடுவித்துெகாண்டு
ஆளுநருக்கு வணக்கம் கூற விைரந்தார்கள். நான் பாதுகாப்பாளர்களால்
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ெவளிேயற்றப் பட இயலாதவாறு அவர்களின் பக்கத்திேலேய இருந்ேதன்.
ஆளுநருக்கு அவர்கள் மாியாைத ெசலுத்திய பின்னர், சாமுடனும் திேனஷுடனும்
படம் எடுத்துக்ெகாள்ளவும் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கூறியவாறும் ஒரு
ெபருங்கூட்டம் கூடியது.

இந்த மங்கலகரமான தினத்தன்று நாங்கள் ஆசிரமத்திற்கு வந்தைமக்கும், சாம்
என்ைன இந்தியாவுக்கு அைழத்துவந்தைமக்கும் காரணம், "காந்தியும் வன்முைற
ெதாடர்பான உைரயாடலும்" என்ற தைலப்பில் ஒரு கலந்துைரயாடலில் கலந்து
ெகாள்ள ேவண்டியிருந்ததுதான். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் சாம் என்னிடம்
கவைலயுடனும் மனச்ேசார்வுடனும் பயங்கரவாதிகளின் சமீபத்திய
குண்டுெவடிப்பு, மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல், ஒருவர் மற்றவருக்கு எதிராக
நிகழ்த்திய வன்முைற பற்றிப் ேபசினார். "நாம் ஏதாவது ெசய்ய ேவண்டும்" என்று
அவர் கூறினார். ஆசிரமத்தில் இந்தப் பணிமைனக்கு ஏற்பாடு ெசய்ய அவர் முடிவு
ெசய்தார். ேமலும் அவருடன் இந்தியாவுக்கு நானும் வருேவனா என்று
ெதாிந்துெகாள்ள விரும்பினார்.

இது சாதாரணப் ேபச்சாக, உலகத்ைத பற்றி நம்முைடய வருத்தத்ைத
ெவளியிடுவதாக மட்டும் இருக்கலாகாது, இந்தப் பணிமைன சமாதானத்திற்கான
இயக்கத்தின் ெதாடக்கமாக இருக்க ேவண்டும், நமது நவீன உலகில் உள்ள
தவறுகைள சாிெசய்வதற்கு காந்தியின் ேபாதைனகைளயும் உத்திகைளயும்
பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு இயக்கமாக இருக்க ேவண்டும் என்று அவர்
விரும்பினார்.

சாம் என்ைன ஏதாவது ெசய்ய ேவண்டுெமன்று ேகட்டால், நிச்சயமாக, நான் ஒப்புக்
ெகாள்வது வழக்கம். அடுத்த நாள், ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கைளக் கூப்பிட்டு
அவர்களால் எங்கைள அைழக்க முடியுமா என்றும் மற்றவர்கைள எங்களுடன்
இைணந்துெகாள்ள முடியுமா என்றும் ெதாைலேபசியில் ேகட்டார். நான் என் விசா
விண்ணப்பம் ெதாடர்பான பணிகைளத் ெதாடங்கிேனன்.

…

சாமும் திேனஷும் அவர்களின் இரசிகர்களுக்கு வணக்கம் ெசால்லியேபாது நான்
அந்தக் காட்சிையச் சுற்றிப் பார்த்ேதன். ஆசிரமத்தில் குழுக்களாக நிரம்பியிருந்த
நூற்றுக்கணக்கான பள்ளி மாணவர்கள் கட்டடங்கைளச் சுற்றி நடந்து
ெகாண்டிருந்தனர். இைசக்கைலஞர்கள் ஒரு கட்டிடத்திற்கு ெவளியில்
பாரம்பாியமான பஜன்கைள (பிரார்த்தைன பாடல்கைள), குறிப்பாக காந்திஜிக்குப்
பிடித்தமான பாடல்கைளப் பாடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். மாணவர்கள் தைரயில்
உக்கார்ந்து நூல் நூற்றுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். காந்தியின் வசிப்பிடத்திற்கு
ெவளிேய அவருக்கு அஞ்சலிெசலுத்துவதற்காக மக்கள் கூடியிருந்தனர்.

நான் அங்கு நின்று ெகாண்டிருந்தேபாது, சிவப்புச் சட்ைட அணிந்த ஒரு உயரமான
இைளஞர் என்ைன அணுகித் தன்ைன அறிமுகப்படுத்திக்ெகாண்டார். அவர் ெபயர்
ஸ்ரீனிவாஸ் ேகாடாலி. நான் அவைர அதற்கு முன் சந்தித்ததில்ைல, ஆனால் பல
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ஆண்டுகளாக அவருடன் இைணயத்தில் ெநருக்கமாகப் பணியாற்றி
வந்திருக்கிேறன். ஸ்ரீனிவாஸ் ஓர் இளம் ேபாக்குவரத்துப் ெபாறியியலாளராக
இருந்தார், இந்திய அரசாங்கத்திற்கு எதிரான வழக்கில் என்னுடன்
இைணந்திருந்தார் . நான் அவைர அன்பாக வரேவற்ேறன். அவர் காணாமல்
ேபாய்விடாமல் இருக்க அவைர என் அருகிேலேய இருக்கும்படி எச்சாித்ேதன்.

சாம், கூட்டத்தில் இருந்து தன்ைன விலக்கிக்ெகாண்டு திேனஷின் முழங்ைகையப்
பற்றிக் ெகாண்டு, என்னிடம் "ெசல்லலாம்'' என்று கத்தினார். ஸ்ரீநிவாஸ் ேகாடாலி
பின்ெதாடர, நாங்கள் காந்தியின் இல்லம், ஆசிரமப் புத்தக நிைலயம், பிறகு
ெதருைவக் கடந்து காைல உணவாக இட்லியும் உப்புமாவும் பாிமாறப்படும்
இடத்ைத அைடந்ேதாம்.

காைல உணவுக்குப் பிறகு, நாங்கள் எங்களுைடய பணிமைன நிகழும் நிர்வாகக்
கட்டடத்திற்கு வழிையக் கண்டுபிடித்ேதாம். தைரயில் பாய்கள்
விாிக்கப்பட்டிருந்தன. அங்கு ஒரு பால்கனியில் மாணவர்கள் கூடியிருந்தார்கள்.
விருந்தினர்கள் நிகழ்ைவக் காணக் கூடியிருந்தார்கள். சாம் அைறக்கு
நடுப்பகுதிக்குச் ெசன்று அமர்ந்தார். திேனஷும் நானும் அவாின் இருபுறமும்
அமர்ந்ேதாம். இடம் சிறியது. பல டஜன் பங்ேகற்பாளர்கள் குழுமியதால் ெநாிசலாக
இருந்தது.

எனது வலதுபுறம் எங்களின் விருந்ேதாம்புநரான கார்த்திேகய சாராபாய் இருந்தார்.
அவர் குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுச்சூழல்வாதி. இந்தியாவின் விண்ெவளித் திட்டத்ைத
உருவாக்கியவாின் மகன். கார்த்திேகய சாராபாய், ஆசிரமத்தின்
அறங்காவலர்களில் ஒருவர். அன்ைறக்கு எங்களின் விருந்ேதாம்புநர். நான்
என்ைனச் சுற்றி ேநாக்கிய ேபாது, சிறந்த காந்திய அறிஞர்கள், ஆர்வலர்கள்,
வரலாற்றாளர்கள் அணிவாிைசையக் கண்ேடன்.

எங்களுக்கு ேநர் எதிாில், 1955 முதல் ஆசிரமத்தில் வசித்து வருகின்றவரும்,
விேனாத் பாவாவுடன் இந்தியா முழுவதும் நைடபயணம் ேமற்ெகாண்டவருமான
அமிருத் ேமாதி பாரம்பாிய ெவள்ைளக் கதர் உைடயில் இருந்தார். அவருக்கு
அருகில் இலா பட் இருந்தார். அவர் 1972 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மகளிர் சுய
ேவைலவாய்ப்புச் சங்கத்ைத நிறுவியவர். ெடஸ்மண்ட் டூடூ மற்றும் பிறருடன் ‘தி
எல்டர்ஸ்’ அைமப்பின் உறுப்பினராகச் ேசர்ந்தவர்.

இலாவுக்கு அருகில் தீனா பேடல் இருந்தார். அவருைடய தந்ைத, மகாத்மா
காந்தியின் 100-ெதாகுதி, 56,000 பக்கம் பைடப்புகைள ெதாகுப்பதற்கு
உதவிெசய்வதில் 40 ஆண்டுகள் கழித்தவர். கடந்த ஏழு வருடங்களாக,
ேசகாிக்கப்பட்ட பைடப்புகளின் மின்னணுப் பதிப்ைப உருவாக்க உைழத்தவர்.
மூலத் ெதாகுதிகளின் அைனத்துப் பிைழகைளயும் துல்லியமாகச் சாிெசய்வதற்கு
ஒளிக்குறி வாசிப்பின் மூலம் மகாத்மாவின் எழுத்துகளின் ஒரு மிகச் சிறந்த பதிப்ைப
உருவாக்க முைனந்தவர்.
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தீனா, உலகின் காந்திய முன்னணி வல்லுனர்களில் ஒருவர். நீண்ட காலமாக
அவரது அைனத்துப் பைடப்புகளின் ஒவ்ெவாரு ெசால்ைலயும் படித்திருக்கிறார்.
சில நாட்களுக்கு முன்னர் நான் தில்லியில் அவைரச் சந்தித்ேதன். காந்தியின்
வாழ்க்ைக பற்றிய கைதகைள ஒன்றின் ேமல் ஒன்றாகக் கூறி அசத்திவிட்டார்.
காந்தி பற்றி நான் இதுவைர படிக்காத புத்தகங்கைளப்பற்றி ஆேலாசைன
அளித்தார். காந்திக்கு ஒரு நடமாடும் கைலக்களஞ்சியம் தீனா எனலாம். தனது
கைதகைள அவர் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் கவர்ச்சியாகவும் ெசால்கிறார்.

அன்ைறக்கு முதல்நாள் சாமும் நானும் இராஜஸ்தானில் இருந்தேபாேத ஒரு சிறிய
குழுவினர் ஆசிரமத்தில் சந்தித்து ஓர் உைரயாடைலத் ெதாடங்கினார்கள். சாம்
இராஜஸ்தான் மத்தியப் பல்கைலக்கழகத்தின் ேவந்தர். அதனால் அவர்
பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்வுகளில் தைலைம வகித்தார். கார்த்திேகயன் அவர்கள்,
உலகின் வன்முைற பற்றிய முந்ைதய நாள் விவாதத்தின் சுருக்கத்துடன்
காைலப்ெபாழுைதத் ெதாடங்கினார்.

நமது உலகில் நிகழும் வன்முைறயின் ேவைரப் பற்றி விவாதிக்க ேவண்டும் என்பது
நமது அடிப்பைடப் பணி. காந்தியின் ேபாதைனகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்
ெகாள்ளக்கூடியவற்ைறக் ேகட்கவும், ஓர் இயக்கத்துக்கான நடவடிக்ைக எடுக்கவும்
ேவண்டும். அந்த இயக்கம் நடவடிக்ைக எடுப்பதற்கான முயற்சிைய
ேமற்ெகாள்ளும். உள்ளார்ந்திருக்கும் வன்முைறப் பிரச்சிைனைய நாம் ஒரு நாளில்
தீர்த்துவிட முடியாது. தனிநபர்களாக நீண்ட கால அளவில் நாம் என்ன ெசய்யலாம்
என்பைதக் கருத்தில் ெகாள்ளவும், நம் குரைல உரக்க ஒலிக்க ஒரு சமூகமாக நாம்
திரளமுடியுமா என ஆராயவும் நாங்கள் அங்கு கூடிேனாம்.

எனக்குப் பதற்றமாக இருந்தது. ஞாயிற்றுக்கிழைம இரவு என்ைன சாம்
அைழத்திருந்தார். ஒரு வட்டியக்கியிலிருந்து மற்ெறான்றுக்கு அரசாங்கத் தகவைல
நகெலடுக்கும் என் அன்றாட ேவைலயிலிருந்து நீண்ட் ெதாைலவுள்ள ஒரு
விசாரைண இது. இப்படிப்பட்ட கடுைமயான விசாரைண என்ைன பாதித்தது.
நீண்ட காலமாக சட்டத்தின் ஆட்சி ேபான்ற தைலப்புகளில் கவனம் ெசலுத்தி
வந்ததால், உலக அைமதி, வன்முைறத் தடுப்பு, காந்தியின் ேபாதைனகள் ேபான்ற
பரந்துபட்ட பிரச்சிைனகள் எனக்கு விருப்பமான அறிவுப் பகுதியிலிருந்து ெவகு
ெதாைலவில் இருந்தன. இவற்றிற்கு என்னிடம் விைரவான பதில்கேளா
ெவளிப்பைடயான ஆழ்ேநாக்ேகா இல்ைல.

முந்ைதய நாள் பற்றிய கார்த்திேகயனின் சுருக்கம் மூன்று விஷயங்கைளக்
ெகாண்டிருந்தது. முதலாவதாக, சகிப்புத்தன்ைமையயும் ேவறுபாட்ைடயும்
ஊக்குவிக்க நாம் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். இரண்டாவதாக,
சகிப்புத்தன்ைமையக் கற்றுக்ெகாள்வேதாடு, உண்ைமயில் கருத்து ேவற்றுைமைய
ஊக்குவிக்க ேவண்டும். மூன்றாவதாக, நாம் ஒரு தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த
விரும்பினால், நாம் பயமின்ைமயின் அவசியத்ைதப் புாிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
இந்த மூன்று குணங்களும் காந்தியின் ேபாதைனகளின் ைமயமாகும்.
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சாம் பித்ேராதா அன்ைறய விவாதத்ைதத் ெதாடங்கினார். அவர் எங்கைள
அைழத்தது ஏன் என்று விளக்கினார். நான் அவர் ேபசுவைதக் ேகட்டேபாது, கடந்த
சில மாதங்களாக அவர் எழுதிக் ெகாண்டிருந்த ஒரு புத்தகத்ைதப் பற்றி
விவாதித்தார். அப்ேபாது ேமற்கூறிய ெசய்திகள் பலவற்ைறக் ேகள்விப்
பட்டிருந்ேதன். நாம் நமது உலகத்ைத மறுகட்டைமப்புச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பது
சாமின் முடிபு. கைடசி முைற மறுகட்டைமப்பு, இரண்டாம் உலகப் ேபாருக்கு
பின்னர், ஐக்கிய நாடுகள் சைபையயும், சர்வேதச நாணய நிதியத்ைதயும், இன்று
நாம் அறிந்த பிற நிறுவனங்கைளயும் உருவாக்கியது. இந்த உலகம் சில
ெசல்வந்தர்கள் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த நாடுகளின் அடிப்பைடயில் அைமந்துள்ளது.
குைறந்தபட்சம் இந்த அைமப்பின் வடிவைமப்பாளர்களின் மதிப்பீட்டில், இந்த
உலகம் "மூன்றாம் உலகக்" காலனிகளாலும், வறுைமயில் வாடும், ஜனநாயகமற்ற
ஏைழ நாடுகளாலும் சூழப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், கீயின்ஸ், மார்ஷல், மற்ற அைனவரும் காந்திையக் கருத்தில்
ெகாள்ளவில்ைல. காந்தியின் முயற்சிகள் இந்தியாவின் சுகந்திரத்திற்கு மட்டும்
வழிவகுக்கவில்ைல, உலகளாவிய குடிேயற்ற எதிர்ப்பு இயக்கமாகவும் பரவியது.

இன்று, ேசாவியத் ஒன்றியம் இல்ைல. ஐேராப்பிய ஒன்றியம் ெபரும் பிாிட்டைன
இழந்துள்ளது. இந்தியாவும் சீனாவும் சாதைன விகிதங்களில் வளர்ந்து வருகின்றன.
ஆனாலும், நம் உலகம் சாிவர இயங்கவில்ைல. இது ேவறு ஒரு காலத்திற்ெகன
வடிவைமக்கப்பட்ட காரணத்தால் உைடந்து விட்டது, ஏெனனில், ஒரு ேவறுபட்ட
உலகம் இது.

இந்தியா உணவுப் ெபாருட்கைள உபாியாக உற்பத்தி ெசய்கிறது. ஆனால்
இன்னும் பசியில் மக்கள் வாடுகிறார்கள். உலெகங்கிலும், வருமான
சமத்துவமின்ைம குைறவதற்கு பதிலாகப் ெபாிதும் அதிகாித்துள்ளது. ேநாய்,
ேபாதிய நீர் இன்ைம, வறுைம ஆகியைவ உலகில் மிக அதிகமாகக்
காணப்படுகின்றன.

அடுத்தது, இங்குள்ள வன்முைற. மற்ற மாநிலங்களுக்கு எதிராகவும், மற்றும் தனது
ெசாந்த மக்களுக்கு எதிராகவும் அரசின் வன்முைற. ஒரு சமூகத்திற்கும் மற்ெறாரு
சமூகத்திற்கும் இைடயில் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் வன்முைற. கற்பழிப்பு, ெகாைல,
துஷ்பிரேயாகம் ேபான்ற தனிப்பட்டவாின் வன்முைற.

சாம் ெதாழில்நுட்பத்தில் மகிழ் ேநாக்குைடயவர். நவீன காலத்தில் இைணயற்ற
வாய்ப்பு அதில் கிைடப்பதாக அவர் நம்புகிறார். ேநாைய குணப்படுத்த முடியும்.
சுத்தமான தண்ணீைரப் ெபற முடியும். இைணயத்தில் உயர் ேவகத்ைதப் ெபற்று
உலகளாவியதாக்கி, அைத இலவசமாகவும் தர முடியும். புவி ெவப்பமைடதைலத்
தீர்க்கவும் முடியும்.

ஆனால், இவற்ைற எல்லாம் ெசய்ய ேவண்டுெமன்றால், நமது நிர்வாக
முைறைமையயும் நமது உலகம் இப்ெபாழுது இயங்கும் முைறையயும்
மறுவடிவைமப்புச் ெசய்ய ேவண்டும். மனித உாிைம மீறல்களில் மட்டும் நாம்
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கவனம் ெசலுத்தினால் ேபாதாது, மானிடத் ேதைவகளிலும் நாம் கவனம் ெசலுத்த
ேவண்டும் என்று சாம் அடிக்கடி ெசால்கிறார்.

சாம் ேபசி முடிந்ததும் திாிேவதி ேபசினார். பாராளுமன்றத்தில் நீண்ட கால
உறுப்பினராகவும், ஆழ்ந்த ஆன்மீக வாதியாகவும், மதவாதியாகவும் இருந்த
அவரது தில்லி வீட்டில் சாமும் நானும் தங்கியிருந்ேதாம், அவைர நான் ஆழமாகப்
ேபாற்றும் நிைலக்கு வந்ேதன். .

பிற சமூகங்கைள கண்மூடித்தனமாக ஒரு சமூகம் ெவறுப்பது நம் நவீன உலகில்
முக்கியப் பிரச்சிைனகளில் ஒன்று என்று திேனஷ் கூறினார். ெபாதுைமயாக்கப்
பட்ட இந்த ெவறுப்புணர்வு, தனிநபர்களுக்கு இதில் ெபாறுப்பில்ைல என்று நம்ப
ைவக்கிறது. காரணம் ெவறுப்பு நிகழும் முைற ஒருமனதாக நடக்கிறது, இது
வன்முைறயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கைள, அவர்கள் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் அல்ல,
ெவறுக்கத்தக்க மற்றவர்கள் என்று .ெபாதுைமப்படுத்துகிறது.

இந்த வன்முைற ேதசிய அல்லது இன ேவறுபாடுகளிலிருந்து ெபரும்பாலும்
உருவாகிறது, ஆனால் மிகப் ெபரும்பாலும் மதத்திலிருந்து வருகிறது. "நாம் நம்ைம
ேநாக்க ேவண்டும், உலகத்தின் ேதைவ மதத்தின்மீது கவனம் குவிப்பதல்ல,
ஆன்மிகத்தின்மீது கவனம் குவிப்பதுதான், நம்ைம நாம் மாற்றிக்ெகாண்டால்,
மற்றவர்கள் தாேன மாறுவார்கள்" என்று திைனஷ் கூறினார்

பிறகு தீனா பேடல் ேபசினார். "நீ வன்முைறைய நிறுத்துகின்ற வழி, நீேய அைத
நிறுத்துவதுதான். வியட்நாம் ேபாாின்ேபாது எழுதப்பட்ட ஒரு இைளஞனின்
கைதைய அவர் கூறினார். அவன் ஐன்ஸ்டீனுக்கு என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ேகட்டு எழுதினான். ஐன்ஸ்டீன் ஒரு எளிய பதிைல எழுதினார்: "காந்தி ேபாலச்
ெசய்யுங்கள்."

அந்த ைபயன் குழம்பிப்ேபாய், ஐன்ஸ்டீனுக்கு "நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள்"
என்று ேகட்டு எழுதினான். ஐன்ஸ்டீன் "சட்டத்ைத மீறுங்கள்" என்று பதிலளித்தார்.
அந்தப் ைபயன் மூன்று ஆண்டுகள் சிைறயில் இருந்தான். அந்தப் ைபயன்தான்
ெஜனீ ஷார்ப். அஹிம்ைசைய ேபாதிப்பவர்களில் ஒருவராக மாறினார். அவரது
பணி, உலகம் முழுவதும் நிகழ்ந்த அைமதிப் புரட்சிகள்மீது ெசல்வாக்கு
ஏற்படுத்தியது.

உைரயாடல் பின்னர் ெமதுவாகச் ெசன்றது . நான் சில குறிப்புகைளயும் சில
படங்கைளயும் எடுத்ேதன். சுருக்கமான சில குறிப்புகைள எடுத்து உலெகங்கிலும்
உள்ள மக்கள் இந்த நிகழ்ைவப்பற்றித் ெதாிந்துெகாள்ளுமாறு, ட்விட்டாில்
பதிவிட்ேடன். நான் என்ன ெசால்வது என்றும் கவைல ெகாண்ேடன். ைகயால்
எழுதப்பட்ட எனது குறிப்புகளுடன் கூடுதலாகச் ேசர்த்ேதன். நான் வியந்து பார்த்த
புகழ்ெபற்ற வரலாற்றாசிாியர்களும் இப்படிேய கலக்கத்துடன் நான் ெசய்வைதேய
ெசய்து ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
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குஜராத் மாநிலத்தில் கிராமப்புறப் ெபண்கைள சுய-சார்புைடயவர்களாக ஆவதற்கு
உதவுகின்ற ஒரு அைமப்ைப ஏற்படுத்தியவர் சுஷ்மா ஐயங்கார். ெபண்களுக்கு
எதிரான வன்முைற பற்றி ெமளனமாக இருப்பதன் மூலம் நாம் வன்முைறையச்
சட்டபூர்வமாக்கியிருக்கிேறாம் என்பைதப் பற்றிப் ேபசினார். சில வன்முைற
வடிவங்கள் மற்றவற்ைறக் காட்டிலும் முக்கியமானைவ. நாம் அதற்கான
காரணங்கைள வாிைசப்படுத்தி ேநாக்க ேவண்டும். எல்ேலாரும் பாலியல்
துன்புறுத்தல்கைளயும், ஏன் பாலியல் வன்முைறையயும்(கற்பழிப்ைபயும்)
சட்டபூர்வமாக்குகிேறாம், ஆனால் அந்தப் ெபண் எதிர்விைன ெசய்தும் எதிர்த்தும்
நின்றால், அந்த பதிைல சட்டபூர்வம் அற்றதாக்கி அவைளக் குற்றம் சாட்டுகிேறாம்.

வன்முைறக்கு பதில் வன்முைற என்பைத காந்தி ஒருேபாதும் ஏற்கவில்ைல.
பிாிட்டிஷ் அரசில் மாெபரும் ெகாடூரமும் அடக்குமுைறயும் இருந்தன, மக்களுக்கு
எதிரான அரசு வன்முைறயின் கட்டைமப்பு அவிழ்த்து விடப்பட்டது,
இருந்தேபாதிலும் அவர் 1857 கிளர்ச்சிையக் குைறகூறேவ ெசய்தார். 1946இல்
கல்கத்தாவில் மக்கள் ஒருவைர ஒருவர் ெகான்றேபாதும் பீகாாில் ெபரும்
கலவரத்திற்குப்பிறகும் அைவ நிறுத்தப்படும்வைர, காந்தி உண்ணாவிரதம்
இருந்தார். வன்முைறைய உடனடியாக நிறுத்தாவிட்டால் தான் இறந்துேபாகவும்
தயாராக இருந்தார்.

"காந்திக்குள் ஆப்பிாிக்க அம்சம்" என்ற புத்தகத்தின் ஆசிாியர் அனில் ெநௗாியா,
ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் அைமப்புாீதியிலான நிறேவற்றுைம அடிப்பைடயிலான
வன்முைற பற்றிப் ேபசினார். நிறேவற்றுைம என்பது ஒரு இனத்திற்கு எதிரான
கடுைமயான வன்முைற. மண்ேடலா ேபான்ற தைலவர்கள் பலத்துக்கு எதிராக
பலப்பிரேயாகம் ெசய்வைதப் பற்றிப் ேபசினாலும் ஆப்பிாிக்காவின் பலேவறு
தைலவர்கைளப்ேபால மண்ேடலாவும் காந்தியின் சீடேர ஆவார்.

காந்தி தமது ஆதரவாளர்களுடன் ெதாடர்ச்சியாக ஈடுபட்ட விவாதம், எதற்கும்
வைளயாத விட்டுக் ெகாடாைம இருந்தால், சிறிது வன்முைற அவசியமாக
இருப்பைதப் பற்றியது. ெநல்சன் மண்ேடலா, காந்தியின் வார்த்ைதகைளப் படித்த
பிறகு, நாம் எளிய எதிர்ப்ைப விட அதிகமாகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்றாலும், ேவறு
வைகயான வன்முைறையத் ேதர்வு ெசய்ய ேவண்டும் என்றார். உயிாிழப்ைபக்
குைறப்பதற்காக நாச ேவைலையத் ேதர்வு ெசய்யலாம் என்றார்.

1.3 மில்லியன் ெபண்களின் கூட்டைமப்பான சுய ேவைலவாய்ப்பு மகளிர்
சங்கத்ைத உருவாக்கிய இலா பட் அடுத்ததாகப் ேபசினார். சமாதானம் என்பது
நாம் விரும்புகின்ற குறிக்ேகாள் ஆகும். நாம் இைத எப்ெபாழுதும் சாதிக்க
முடியவில்ைல என்றாலும் நாம் அதற்கு முயற்சிெசய்ய ேவண்டும் காரணம் இருள்
மீண்டும் மீண்டும் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு.

இலா காந்திையமட்டுமல்ல, கிங்ைகயும் எதிெராலித்தார். அகிம்ைசயின் உயிர்நாடி
வன்முைற யின்ைம மட்டுமல்ல, அன்புடன் இருப்பதுமாகும். தனது
ெசாற்ெபாழிவுகளிலும் உைரகளிலும் கிங் அடிக்கடி "ெவறுப்பு ெவறுப்ைப
ெவளிேயற்ற முடியாது, அன்பு மட்டுேம அப்படிச் ெசய்ய முடியும்" என்று
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கூறிவந்தார் என்றார் இலா. இலாவின் கருத்துகைளத் ெதாடர்ந்து மிகுதியான
கருத்துைரகள் வந்தன. அவர் எப்ெபாழுதும் மக்கைளச் சிந்திக்க ைவக்கிறார்.
அதன் பின் அைறக்குள்ளிருந்ேதாாின் உணர்வு, வன்முைறயின் ேவர்கள் சமூகக்
கட்டைமப்பில் உள்ளன என்பதாக இருந்தது. குண்டுகள், துப்பாக்கிகளுக்கு
அப்பால் அது சமூகங்களின் அைமப்பு வைரயிலும் வன்முைற ெசன்றது.

1920 ஆம் ஆண்டில் "காந்தி பல்கைலக் கழகம்" என்றைழக்கப்பட்டகுஜராத் வித்யா
பீடத்ைத நிறுவியவர் அனாமிக் ஷா. இப்ேபாது அவர் அதன் துைண ேவந்தராகவும்
இருந்தார். அடுத்து அவர் ேபசினார். "இந்தப் பல்கைலக் கழகம் அைனத்து வகுப்புப்
பாடங்களிலும் காந்திய ஒழுக்க மதிப்புகைளச் ெசால்லிக்ெகாடுக்க முயல்கிறது.
மாணவர்கள் நூல்நூற்றலிலும் உடல் உைழப்பிலும் ஈடுபடுவதுஅவர்கள் படிப்பின்
வழக்கமான ெசயல்பாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது" என்றார்.

உடல்நலப் பாதுகாப்பின் வன்முைற, அதாவது மக்கள் தங்களுக்குத் ேதைவப்படும்
மருந்துகைள வாங்குவதற்குப் பணமின்ைம என்ற காரணத்தினால் இறந்து
ேபாவைதப்பற்றிப் ேபராசிாியர் ஷா ேபசினார். இதற்கான ேவர் ெபாருளாதார
வன்முைற. உலகில் என்றும் விாிகின்ற ெபாருளாதார ஏற்றத்தாழ்வின் காரணமாக
அவ்வன்முைறயில் மனிதனின் ேதைவகள் தியாகம் ெசய்யப்படுகின்றன

ெசாத்திைன மறுவைரயைற ெசய்வதன் மூலமும்,மக்கள் தங்கைள எவ்வாறு
நிர்வகித்துக் ெகாள்கிறார்கள் என்பது பற்றிய அடிப்பைட அம்சத்ைத
மறுவடிவைமப்பதன் மூலமும் சுகாதார வன்முைறைய அரசு எவ்வாறு
ைகயாள்கிறது என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்ைத அனாமிக்ஜீ கூறினார். ஜப்பானில்,
காப்புாிைம முைறயில் மாற்றம் ெசய்யப்பட்டு, அதனால் காப்புாிைமகள் சுகாதாரத்
ெதாடர்புைடய வணிகாீதியற்றபயன்பாடுகளுக்குப் பயனின்றிச் ெசய்யப்பட்டது.
அதாவது, ஒரு அரசாங்கம் அல்லது அைமப்பு, மக்களுக்கு வழங்க ஒரு மருந்து
தயாாிக்கிறது என்றால், அவர்கள் அைதச் ெசய்ய முடியும்.

அெமாிக்காவின் காப்புாிைமகள் பற்றிய என் நீண்ட கால ஆய்வின் ேபாது கட்டாய
அறிவுக் கிைடப்ைபப் பற்றி நான் ஒருேபாதும் ேகள்விப்பட்டேத இல்ைல. இந்தக்
கருத்து எனக்கு வியப்பாக இருந்தது. நாள் முழுவதும், இந்த வைகயான
சிந்தைனகள் எனக்கு வந்தவண்ணேம இருந்தன. ஒருவர் பின் ஒருவராக,
மக்கள் கவனமாகக் கூறிய வரலாற்றுக் கைதகளுடனும் ஆழ்ேநாக்குகளுடனும்,
நமது நவீன உலகில் இந்தப் பாடங்களின் நைடமுைறப் படுத்தலுடனும் காந்தியின்
தந்துவங்களில் நுைழந்தனர்.

காந்தியின் முன்னணி வரலாற்றாளர்களில் ஒருவரான ேபராசிாியர் சுதீர் சந்திரா,
நமது சவாைலச் சுருக்கமாக எடுத்துைரத்தார். முதலில் வரலாற்று நிகழ்வுகைளக்
ெகாண்டு தில்லி நகாின் ெதருக்களுக்குப் ெபயர் சூட்டப்பட்டது. பிறகு
தற்ேபாைதய நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப மக்கள் அவற்றுக்குப் ெபயர் மாற்றம் ெசய்தனர்.
இப்ேபாக்கு எவ்வாறு ெதாடங்கியது என்பைத உதாரணத்துடன் அவர்
குறிப்பிட்டார். ேபராசிாியர் சந்திரா இந்தப் ேபாக்ைக "நிகழ்காலத்ைத பாதுகாக்கும்
சமுதாயம்" என்று அைழத்தார். ஒரு ஆரம்பப் பள்ளி மாணவன் பயன்படுத்தும்
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பலைகயில் அன்ைறய பயிற்சி முடிந்தபிறகு சுத்தம் ெசய்துவிடுவது ேபால நாம்
வரலாற்ைறப் பயன்படுத்தலாகாது என்றார். நாம் வரலாற்ைற வாழ்ந்து அதிலிருந்து
கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

…

அருகிலுள்ள உணவகத்தில் கறிகள், ேடாக்லா, ேமார் ஆகியவற்ைறக்ெகாண்ட
மகிழ்ச்சியான மதிய உணவுக்குப் பிறகு நாங்கள் ஆசிரமத்திற்குத் திரும்பிேனாம்.
எனைனச் சில கருத்துக்கள் கூறும்படி ேகட்டனர். நான் ைதாியத்ைத வருவித்துக
ெகாண்ேடன். ேபச்சு பதிவு ெசய்யப்படவில்ைல. அடுத்த நாள் என்னிடம் ைகயால்
எழுதப்பட்ட இரண்டு பக்கக் குறிப்புகள் தரப்பட்டன. ஆனால் அெமாிக்காவுக்கு
எனது 17 மணிேநர விமானப் பயணத்தில் உலகின் வன்முைறையச் சட்டத்தின் விதி
என்ற கருத்துடன் இைணத்து ேநாக்க என் முயற்சிைய மறுகட்டைமப்புச்
ெசய்ேதன்.

1963 ஆம் ஆண்டில் ஜான் எஃப். ெகன்னடி இலத்தீன் அெமாிக்க
இராஜதந்திாிகளின் குழுவில் உைரயாற்றினார். "அைமதியான புரட்சிைய நாம்
சாத்தியமற்றது ஆக்கினால் வன்முைறப் புரட்சி தவிர்க்க முடியாதது" என்று அவர்
கூறினார்.

ஜான் எஃப். ெகன்னடி ஒரு ைபத்தியக்காரனின் வன்முைறச் ெசயலால்
ெகால்லப்பட்டார், ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மார்ட்டின் லூதர் கிங்
வியட்நாம் ேபாருக்கு எதிராகப் ேபசியேபாதுஅவரது வார்த்ைதகைள
ேமற்ெகாண்டார். வியட்னாம் ேபார், வியட்நாமிய மக்களுக்கு எதிரான
அதிர்ச்சியூட்டும் வன்முைறச் ெசயலாகும் என்று கிங் கூறினார்.

அெமாிக்கப் ைபயன்களுக்கும் ெபண்களுக்கும் எதிரான வன்முைற அப் ேபார்.
தாங்கள் புாிந்துெகாள்ளாத அல்லது ஆதரவளிக்காக ஒரு ேபாாில் அவர்கள்
ஈடுபடுத்தப் பட்டனர். அெமாிக்க மாநிலத்தில் ேமலும் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் ெசயல்,
கருப்பின ஆண்கள்-ெபண்கள் மீதான வன்முைற என்றும் கிங் குறிப்பிட்டார்.

"ஒழுக்க மதிப்புக்களுக்கான தீவிரப் புரட்சி" என்று ெகன்னடி கூறிய
வழிமுைறைய நாம் முறித்துக் ெகாண்டதாக கிங் கூறினார். நமது சமூகத்தின் ேவர்க்
காரணங்கைளக் கண்டறிய ேவண்டுமானால் "நாம் ெபாருள் சார்ந்த சமூகத்தில்
இருந்து மனிதன் சார்ந்த சமூகமாக மாற ேவண்டும்" என்றார் கிங். நமது உலகத்ைத
மறுகட்டைமப்புச் ெசய்ய ேவண்டும் என்றும் கூறினார்

நமது இவ்வுலகில் உள்ள இந்த வைகயான கட்டைமப்பு சூழ்நிைலகைள ஆராய
ேவண்டுமானால் நம்ைம நாேம எவ்வாறு ஆள்கிேறாம் என்பைத
மாற்றியைமப்பதுதான் வழி. சட்டத்தின் விதிகைளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இைதச்
ெசய்கிேறாம். அெமாிக்க விடுதைலப் பிரகடனத்தினாலும் அரசியலைமப்பின்
13ஆவது சட்டத்திருத்தத்தினாலும்தான் அடிைமத்தனம் முடிவுக்குவரத்
ெதாடங்கியது.

சாபர்மதிசாபர்மதி  ஆசிரமத்ைதப்ஆசிரமத்ைதப்  பார்ைவயிட்டதுபார்ைவயிட்டது  பற்றியபற்றிய  குறிப்புகுறிப்பு
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எதிர்பார்க்கப்பட்ட அடிைம முைறயின் முடிவு, அெமாிக்காவில் உடேன பங்கு
அறுவைடக்கு எதிரான ேபாராட்டமாக மாறியது. இந்தியாவில், உள்நாட்டு
நீலச்சாய விவசாயிகளிைடயில் பங்கு அறுவைட இருந்தது. ெவளிநாட்டு ஒப்பந்த
முைறைய காந்தி ெதன்னாப்பிாிக்காவில் எதிர்த்தார். 1917 ஆம் ஆண்டு இந்தியப்
புலம்ெபயர்தல் சட்டத்தின்படி, கிர்மிட்டி என்ற ெகாடூரமான முைறைய
ெவளிேயற்றிய பிறகுதான் இந்தியாவில் இவ்வாறான தன்னிச்ைசயற்ற
அடிைமத்தனம் முடிவுக்கு வந்தது.

வாக்குப்பதிவுக்கான ேபாராட்டம் வாக்களிக்கும் உாிைமயுடன் முடிவைடந்தது.
ெதன்னாபிாிக்காவில் நிறெவறி முடிவுக்குவந்தவுடன் 1964 ஆம் ஆண்டின் சிவில்
உாிைமகள் சட்டத்தின் மூலம், பிாிவிைன ேபசப்பட்டது . ஒவ்ெவாரு ேபாராட்டமும்
முடிவைடந்து மற்ெறான்று ஆரம்பித்தது.

எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த பிரச்சிைனகள் உண்ைமயாகத் தீர்ந்து
விடவில்ைல, ஆனால் ெதாடர்ச்சியான ேபாராட்ட இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக
மட்டுேம அவற்ைற ேநாக்க முடியும். அடிைமத்தனம் இன்னும் நம் உலகில் உள்ளது.
அெமாிக்கா, யாவருக்கும் வாக்குாிைம என்கிறது. ஆனால் வாக்ெகடுப்பு வாிக்கு
பதிலாக இப்ேபாது இனப்பிாிப்பு வாக்காளர் அைடயாள சட்டங்களாக
மாறியிக்கிறது. வாக்காளர் ேமாசடிச் சிக்கைலத் தவிர்ப்பதற்கு இச்சட்டங்களால்
பயனில்ைல, ஆனால் மக்கள் வாக்களிப்பைதக் குைறக்கிறது.

நாம் ஒருேபாதும் நம் உலகத்ைத முழுைமயானதாக மாற்றமுடியாது. ஆனால், ஒரு
தீைமக்கு பதில் மற்ெறாரு தீைம வருகிறது. அப்ேபாது நம்மிடமுள்ள கருவிகைளப்
பயன்படுத்த ேவண்டும், அவற்றில் மிகவும் வலிைம வாய்ந்தது சட்டத்தின் விதி. ஒரு
ஜனநாயக சமூகத்தில், அரசாங்கம் நமக்கு (மக்களுக்கு)ச் ெசாந்தம். அதன் மக்களாக
நாம் விதிகைளயும் நம் கடைமகைளயும் வைரயறுக்கிேறாம். நமது அரசாங்கங்கள்
ெபரும்பாலும் நமக்குத் ெதாைலவில உள்ளன. அக்கைறயற்றும் உள்ளன.
(உண்ைமயிேல அப்படித்தான் உள்ளன). ல் நமது ெசாந்தத்ைதயும் சட்டத்தின்
விதிையயும் பயன்படுத்தினால் உண்ைமயான மாற்றம் நிகழும்.

சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு மூன்று விதிகள் உள்ளன. முதலாவதாக, நாம் சட்டத்ைத
முன்னதாக இயற்ற ேவண்டும். ேபாகிறேபாக்கில் சட்டத்ைத இயற்றி,
பின்ேனாக்கிப் பார்த்து, இவ்விதச் ெசயல்கள் சட்டத்துக்குப் புறம்பானைவ என்று
ெசால்லக்கூடாது. இந்தக் ெகாள்ைகையத்தான் ஜான் ஆடம்ஸ் வாக்குச்
சாதுாியத்துடன் குறிப்பிட்டார். இது மனிதர்களுக்கான ேதசம் அல்ல, ஒரு
சட்டத்தின் ேபரரசு என்றார் அவர்.

இரண்டாவது விதியும் அைனவருக்கும் ெதாிந்திருக்க ேவண்டும். சட்டத்ைத
அறியாமல் இருப்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம். இந்த ெகாள்ைக மிகவும்
ெதாிளிவாகவும் சுலபமாகவும் இருக்கிறது. ஆனால் அதிகமாகச் சட்டத்ைத
மீறுபவர்கள் இைதேய காரணமாகக் கூறுகிறார்கள் என்பைத எனது கடுைமயான
அனுபவத்தின்மூலம் அறிந்துெகாண்ேடன்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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முதல் இரண்டு ெகாள்ைககளின்படி, சட்டத்ைத இயற்றுவதும் அைனவருக்கும்
ெதாியப்படுத்துவதும் மிகவும் ேதைவ. ஆனால் இைவ ேபாதுமானைவ அல்ல.
அெமாிக்காவில், ெதற்கில், ெவள்ைளயர்க்கான ேசைவமுகப்புகளில் கருப்புநிற
மக்கள் உண்ணக்கூடாது என்பது சட்டம். ேமற்கண்ட இரண்டு ெகாள்ைககளின்படி
இைத அைனவருக்கும் அறிவிக்கலாம். இது சட்டத்தின் விதிதான், ஆனால்
சட்டத்தின் விதியும் அல்ல.

மூன்றாவது விதி, சட்டங்கள் யாவருக்கும் ெபாதுவானைவ என்பது. அைவ ஒரு
நபருக்கு அல்லது ஒரு குழுவிற்கு மட்டுமானைவ அல்ல. "இந்தியர்களும்,
ஆசியர்களும்" தங்கைளத் தாங்கேள பதிவு ெசய்ய ேவண்டும், ஒரு பவுண்டு பதிவு
வாி ெசலுத்த ேவண்டும், அவர்களது பதிவு ஆவணங்கைள எல்லா ேநரங்களிலும்
எடுத்துச்ெசல்ல ேவண்டும், என்பது இந்த அடிப்பைட விதிைய மீறுவதாகும்.
இதற்காகத்தான் காந்தி ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் சத்தியாகிரகம் மூலம் ேபாராடினார்.

நமது நவீன உலகில் வன் முைற உள்ளது, அைத நீக்க நாம் மீண்டும்
ேபாரடேவண்டும். சாம் ேபசிய வன்முைற, அரசின் வன்முைற, பயங்கரவாத
வன்முைற, அண்ைட நாடுகளுக்கு எதிரான மக்களின் வன்முைற ேபான்ற
வன்முைறகள் உள்ளன. ஆனால் உடல் ாீதியான வன்முைறக்கு அப்பால் ேமலும்
நிைறய உள்ளது. உலகத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் ெவப்பமயமாதல் மற்றும் மாசுபாட்டு
வன்முைற உள்ளது. ேநாய், நீர்ப் பற்றாக்குைற, உணவு மிகுதியாக உள்ள
காலத்தில் பஞ்சம் ேபான்றவற்றின் வன்முைறயும் உள்ளன.

சட்டத்தின் விதி சட்டம் அைனத்துக்கும் ெபாதுவானது என்கிறது, ஆனால் இன்று
அப்படி இல்ைல. நாம் அைதச் சாிெசய்ய ேவண்டும், ஆனால் நமக்கு ேமலும் பல
ேதைவ. ெபாருளாதார வாய்ப்பில் சமத்துவம், அரசியல் வாய்ப்பில் சமத்துவம்
ேவண்டும். நமது அரசாங்கங்கள்இயங்கும் முைறைய மாற்றி, உலகத்ைத
மறுவடிவைமப்பதன் மூலம் மட்டுேம இன்று இருக்கும் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க
முடியும்.

நமது இண்டர்ெநட் உலகில், நாம் இன்ெனாரு பிரச்சிைனையயும் தீர்க்க
ேவண்டும், அது அறிவு கிைடப்பதற்கான சமத்துவம். இைணயத்தின் ெபரும்
வாய்ப்ைபப் ெபற்றிருந்தாலும், நாம் ெபரும்பாலும் எல்லா அறிைவயும் மைறத்து
ைவத்திருக்கிேறாம். அறிவு ெபறுவதற்குத் தனியாாின் அனுமதி ேதைவப்படுகிறது.
அறிவு உலக அளவில் கிைடப்பது நம் காலத்தின் ெபரும் வாக்குறுதி, நமது
தைலமுைறயின் மிகப்ெபாிய சவால். இது நமது வாய்ப்பு. எதிர்காலத்துக்கு நாம்
விட்டுச்ெசல்லும் ெகாைட. எல்லாவற்ைறயும் சாிெசய்யும் ஒன்று எதிர்காலம்தான்.
அது நமக்கு அடித்தளத்ைத அைமக்க முடியும். எனேவ நாம் ஜனநாயக சமூகங்களில்
நம்ைம நாம் எவ்வாறு ஆளுகின்ேறாம் என்ற ேகள்விகளில் நாம் பங்ேகற்கிேறாம்.

…

2016 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் சாமுடன் நான் ெசய்த பயணம் என் கண்கைளத்
திறந்து விட்டது. அெமாிக்காவில் 10 ஆண்டுகள் நடத்திய ேபாராட்டத்திற்கு அது
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ஒரு மாற்று மருந்தாக இருந்தது, சட்டவிதிகைள ெவளியிடுவதற்காக நான் வழக்குத்
தாக்கல் ெசய்ேதன். அதனுடன் கூட்டாட்சி நீதிபதிகள் ெபாதுப் பாதுகாப்பு
விதிகள்பற்றி நான் ேபசியைத அனுமதிக்கவில்ைல. இந்தப் பயணம் இந்திய
வாழ்க்ைக பற்றி என் கண்கைளத் திறந்தது. ஆனால், நாம் ேபாராடினால்,
உலகத்ைத மாற்றலாம் என்ற நம்பிக்ைகையயும் அளித்தது.

காந்தியின் ஆசிரமத்திற்கு விஜயம் ெசய்தது, இராஜஸ்தானில் ஆற்றிய உைரகள்,
தில்லியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைளச் சந்தித்தது, இைவெயல்லாம் நான்
ெபாக்கிஷமாகப் ேபாற்றும் அனுபவங்கள். நான் முதலில் தில்லி வந்த ேபாது
பயணம் தனித்தன்ைம வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று எனக்கு ெதாியும். சாம் சில
மணி ேநரங்களுக்கு முன்னேர வந்திருந்தார். விமானத்தின் கதவருகில் விமான
ெநறிமுைற அதிகாாிையச் சந்தித்து விமான மரபுகைள நிைறேவற்றிேனன்.
திேனஷ் திாிேவதியின் அரசு பங்களாைவ வந்தைடந்ேதன், முதல் முைறயாக
திேனைஷ ேநருக்குேநர் பார்த்ேதன். அங்கு ேமலும் இருந்தவர், மானவ் சிங். ஒரு
கவர்ச்சிகரமான ெதாழிலதிபர், விமான ஆம்புலன்ஸ் ேசைவ உள்ளிட்ட பல
விமானப் ேபாக்குவரத்து ேசைவகளின் உாிைமயாளர், திேனஷுக்கும் சாமுக்கும்
பைழய நண்பர். தாஜ் ேஹாட்டலில் ஜப்பானிய உணவு விடுதியில் இரவு
உணவிற்கு மானவ் எங்கைள அைழத்துச் ெசன்றார். நாங்கள் மாத்சுேதக் சூப்
குடித்து சுஷிையச் சாப்பிட்டேபாது, அன்ைன ெதரசா பற்றிய ேபச்சு வந்தது.

மானவ் "ஓ! அவர் சிறந்தவர்!" என்று குறிப்பிட்டார். நீங்கள் அவைரச்
சந்தித்திருக்கிறீர்களா என்று ேகட்ேடன். மானவ் சிறித்தவாறு ெதரசா தனது
ெபயாிடும் விழாவில் தைலைம தாங்கினார் என்று என்னிடம் கூறினார். அவர்
கத்ேதாலிக்கரா என்று ேகட்ேடன், அவர் சிாித்து, அது பிரச்சிைன இல்ைல என்று
ெசான்னார். அவர் குடும்பத்தின் பைழய நண்பர் என்றார். அவர் தனது
ைகப்ைபைய ெவளிேய எடுத்து புன்முறுவல் ெசய்யும் அன்ைன ெதரசாவுடன் தான்
குழந்ைதயாக இருந்த நிழற்படத்ைதக் காட்டினார்.

நான் அப்படத்தினால் ஈர்க்கப்பட்ேடன். சாம் ெசான்னார் "ஆமாம், அவர்
தளராதவர். என்ைன ஒரு முைற விமானத்தில் சந்தித்தேபாது ஒரு விவிலியப்
புனிதச் ெசாற்கள் இருந்த அட்ைடையக் ெகாடுத்து படிக்க ெசான்னார்." அவர்
அவ்வாறு நிைறயச் ெசய்தார் என்றார் சாம். அவர் இன்னும் அவரது அட்ைடகைள
ைவத்திருக்கிறார்.

இது ெமய்யாகேவ மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது என்று நான் கூறிேனன். நாங்கள்
நான்கு ேபர் இரவு உணைவ அருந்துகிேறாம், எங்களில் இருவர் அன்ைன
ெதரசாைவ அறிந்திருந்தார்கள். சாமும் மானவும் சிாிக்கத் ெதாடங்கினார்கள்.

திேனஷ் ெகால்கத்தாவில் இருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினராக ேதர்ந்ெதடுக்கப்
பட்டவர். அங்குதான் அன்ைன ெதரசாவின் தைலைமயகம் இருந்தது. திேனஷ்
சிாித்தார், அவரும் அவருைடய மைனவியும் அன்ைன ெதரசாைவத் தனது சிறிய
காாில் நகர் முழுவதும் கூட்டிச்ெசன்றுள்ளதாகக் கூறினார். அவர் முன்
இருக்ைகயில் அமர்ந்து, திேனஷுக்கும் அவரது மைனவிக்கும் எங்ேக ேபாக

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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ேவண்டும் எப்படி ஓட்ட ேவண்டும் என்று ெசால்வது வழக்கம். அவர்
அைமதிக்கான ேநாபல் பாிசு ெபற்று திரும்பி வந்தேபாது, திேனஷ் தில்லியிலிருந்து
ெகால்கத்தாவிற்கு அவருடன் பயணம் ெசய்தார். அவரது வீட்டிற்கும் ெசன்றார்.
"அவர் மிகவும் வலிைமயான விருப்புறுதி பைடத்தவர்," என்றார் திேனஷ்.

இரவு உணவருந்திய எங்கள் நான்கு ேபாில், மூன்றுேபர் அன்ைன ெதரசாைவத்
தனிப்பட்ட முைறயில் அறிந்தவர்கள். நான் இதில் ஈர்க்கப்பட்ேடன். ெமய்யாகேவ
இந்தியா எனக்கு கற்பிக்க நிைறய விஷயங்கள் இருந்தன. இந்த சத்தியாக்கிரக
இயக்கத்தின் சாத்தியமான ெவற்றியில் எனது நம்பிக்ைக புதுப்பிக்கப்பட்டது.
அெமாிக்காவிலும் ஐேராப்பாவிலும் சட்டத்தின் மீது நிகழ்ந்த தாக்குதல்களால் நான்
நம்பிக்ைகைய இழந்துவிட்ேடன், இந்தியாவில் சுரங்கப்பாைதயின் முடிவில் ஒரு
ஒளிையக் கண்ேடன். இந்தியாவில் மக்கள் என் ெசால்ைலக் ேகட்பார்கள். நீதிபதி
ரானேட மிகவும் ெபாருத்தமாகக் குறிப்பிட்டவாறு, எனக்குக் கல்வி தரவும், என்
ஆட்சியாளர்கைளக் கற்கச் ெசய்யவும் நான் அடிக்கடி இந்தியா திரும்பத்
தீர்மானித்ேதன். அறிவு கிைடப்பது என்பது நம் காலத்தின் ெபரும் குறிக்ேகாள்
ஆகும். அது நம் காலத்தின் மிகப் ெபாிய சவாலும் ஆகும். என் முயற்சிகைள
புதுப்பிப்பதில் உறுதியுடன் நான் இந்தியாவிலிருந்து திரும்பிேனன்.
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சாபர்மதி ஆசிரமத்தில் பணிமைனயில் சாம் பித்ேராதா தகவல்கைளக்
குறிப்ெபடுக்கிறார்.

சாபர்மதி ஆசிரமத்தில் சாராபாய்ஜி (ேகாப்புைற ைவத்திருப்பவர்) காைல உணவு
அருந்துதல்.
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கார்ல், சாம், திேனஷ் திாிேவதி மூவரும் சாபர்மதி ஆசிரமத்தில்
நிழற்படங்களுக்ெகன நிற்றல்.

ேகாச்ரப் ஆசிரமத்தில் மாணவர்கள் நூல் நூற்றல்.
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ேகாச்ரப் ஆசிரமத்தில் காந்தி தபால் கார்டுகைள இலா பட் பார்ைவயிடுகிறார்.

பள்ளி மாணவர்கள் சாபர்மதி ஆசிரமத்தில் கூடுதல்.

36

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/


அெமாிக்காவிலும்அெமாிக்காவிலும்  இந்தியாவிவிலும்இந்தியாவிவிலும்  அறிவுக்அறிவுக்  கிைடப்புகிைடப்பு,,
டாக்டர்டாக்டர்  சாம்சாம்  பித்ேராதாவின்பித்ேராதாவின்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்

2017, 2017, ஜூன்ஜூன் 14,  14, இைணயக்இைணயக்  காப்பகம்காப்பகம், , சான்சான்  பிரான்சிஸ்ேகாபிரான்சிஸ்ேகா

தூதர் ெவங்கேடசன் அேசாக் அவர்கேள, என் நண்பர் கார்ல். அவைர எனக்குப் பல
ஆண்டுகளாகத் ெதாியும். இந்தியாவிலும், அெமாிக்காவிலும் ஒன்றாக இைணந்து
பணியாற்றியிருக்கிேறாம். எங்கள் விருந்ேதாம்புநர் திரு. காேல அவர்கேள,
ெபாிேயார்கேள, தாய்மார்கேள, அைனவருக்கும் மாைல வணக்கம்.

இந்தியாவிற்கும் அெமாிக்காவிற்கும் இைடயில் அறிைவப் பகிர்வது பற்றிப்
ேபசுவதற்கு இந்த விேசஷ நிகழ்வில் கலந்துெகாண்டிருப்பைத நான்
ெபருைமயாகக் கருதுகிேறன்.

2006ஆம் ஆண்டு ஏறத்தாழ நடுப்பகுதியில் டாக்டர் மன்ேமாகன் சிங் அைமத்த
ேதசிய அறிவு ஆைணக்குழுவின் தைலவராக நான் இருந்தேபாது, இந்தத்
திட்டத்தில் ெதளிவாக எனது ஆர்வம் ஆரம்பமானது. அந்தச் சமயத்தில், 21ஆம்
நூற்றாண்டில் அறிவு சார்ந்த ெபாருளாதாரத்ைத இயக்க இந்தியாவுக்குத்
ேதைவப்படும் நிறுவனங்கைளயும், உள்கட்டைமப்ைபயும் கட்டிெயழுப்புவதில்
நாங்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்ேதாம்.

உண்ைமயில் நாங்கள் அறிவு கிைடப்பதன் மீது கவனத்ைதக் குவித்ேதாம்.
நூலகங்கள், வைலத்தளங்கள், ெமாழிெபயர்ப்புகள், உறுதியான ெசயல் திட்டம்,
இட ஒதுக்கீடு, அகண்டஅைலவாிைச வைலத்தளங்கள் ஆகியைவகளில் நாங்கள்
கவனம் ெசலுத்திேனாம். ெதாடக்கநிைல முதல் உயர்நிைலப் பள்ளி, ெதாழிற்கல்வி,
பல்கைலக்கழகக் கல்வி, மருத்துவக் கல்வி, ெதாைலநிைலக் கல்வி, திறந்த நிைலக்
கல்வி, ஆசிாியர்கள் பயிற்சி ஆகிய அைனத்து வைகயான கல்விநிைலகைளயும்
நாங்கள் ேநாக்கிேனாம்.

அறிைவ உருவாக்குதல், அறிைவ யார் உருவாக்குகின்றனர், அறிவு எவ்வாறு
உருவாக்கப்படுகிறது என்பது பற்றியும் நாங்கள் சிந்தித்ேதாம். அதனுடன் ேசர்ந்து,
அறிவுச் ெசாத்து, காப்புாிைமகள், பதிப்புாிைம, வணிகச் சின்னங்கள் விவசாயம்,
சுகாதாரம், சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ெதாழில்களில் அறிைவப்
பயன்படுத்துவைதப் பற்றியும் ேநாக்கிேனாம். இறுதியாக, நிர்வாகத்தில் அறிவின்
பங்கிைனயும் ேநாககிேனாம். இந்த முயற்சியின் விைளவாக, ேதசிய அறிவு
வைலப்பின்னைல நாங்கள் உருவாக்கியுள்ேளாம்.

சுற்றுச்சூழல், ஆற்றல், நீர், ஆசிாியர்கள் பயிற்சி ஆகியவற்றிற்கான பல்ேவறு
வைகயான இைணயதளங்கைள நாங்கள் உருவாக்கிேனாம். இறுதியாக, நாங்கள்
மகாத்மா காந்திக்காக ஒரு ெபாிய வைலவாசைல உருவாக்கிேனாம்.
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என்னுைடய ஆரம்ப நாட்களில் நான் 10 வயதில் ஒரு காந்தியப் பள்ளிக்குச்
ெசன்ேறன். எங்கள் தினசாி வாழ்க்ைகயில் காந்திய மதிப்புகள் யாவும்
அடங்கியிருந்தன. ஒடிசாவில் வசிக்கும் குஜராத்தி குடும்பத்தினர் நாங்கள்.
குஜராத்திற்கும் என் ெபற்ேறாருக்குமான ெதாடர்பு காந்தி மட்டுேம. எங்கள் தினசாி
நடவடிக்ைககளின் மூலம், நாங்கள் ெதாடர்ந்து காந்திைய உயிேராடு
ைவத்திருக்கிேறாம்,

நாங்கள் காந்தி வைலமுகப்பில் பணியாற்றிக் ெகாண்டிருந்தேபாது, கார்லுடன்
ெதாடர்பு கிைடத்தது. நாங்கள் இைணந்ேதாம். அரசாங்க ஆவணங்களில் இருந்து
தரவிதிகைள எடுத்து இைணயத்தில் இடும் பணிையக் கார்ல் ேமற்ெகாண்டிருந்தார்.
அது ஒரு மிக முக்கியமான முன்முயற்சியாக இருந்தது என்று நிைனத்ேதன். ஆனால்
ஒவ்ெவாரு முைறயும் கார்ல் அைதச் ெசய்ய முயன்றேபாதும், அரசாங்கங்களின்
நீதிமன்ற வழக்குகளால் பாதிக்கப்பட்டார்.

பாதுகாப்பு, தீ, அல்லது கட்டடவிதித் ெதாகுதிகள் ேபான்ற ெபாதுத் தரவிதிகள்
அைனத்தும் அரசாங்கத்தின் ெசாத்துகள் என்று எல்லா அரசாங்கங்களும்
எண்ணுகின்றன. கார்ல் இதைன இைணயத்தில் இடுவது IP [அறிவுச் ெசாத்து]
சட்டங்கைள மீறுவதாக கூறுகிறார்கள்.

அைதப் பற்றி நான் ேகள்விப்பட்டேபாது, எனக்கு இன்னும் உற்சாகம்
அைடந்ேதன். ஏெனன்றால் அது காந்தியச் சத்தியாக்கிரக வழி என்று எனக்குத்
ேதான்றியது. "கார்ல், இந்தச் சண்ைடயில் நாம் ேபாாிட ேவண்டும். அவர்கள்
சட்டபூர்வமாகச் சாியாக இருக்கலாம், ஆனால் ஒழுக்க ாீதியில் தவறானவர்கள்"
என்று நான் கூறிேனன்.

[ைக தட்டல்]

இந்தத் தரங்கள் யாவும் ெமய்யாகேவ ெபாதுப் பாதுகாப்பிற்காகவும் ெபாது
நலனுக்காகவும் உள்ளைவ. பிறகு எப்படி நீங்கள் இதைனப் ெபாிய அளவில்
மக்கள் அணுகுவைத அனுமதிக்க மறுக்கிறீர்கள்? என் வீட்டில் தவறான மின்கம்பி
இைணப்புச் ெசய்திருந்தால் அது ஆபத்ைத விைளவிக்கும் என்று எனக்குத்
ெதாியும்ேபாது அதில் மின்கம்பி இைணப்புச் ெசய்வதற்கான தரவிதிகைளப்
பணம்ெகாடுத்து ஏன் வாங்க ேவண்டும்?

நீங்கள் அப்படிச் ெசய்ய அரசாங்கங்கள் அனுமதிக்கவில்ைல. கார்ல் உலகம்
முழுவதும்-ெஜர்மனியில், இந்தியாவில், மற்றும் பல நாடுகளில் வழக்குகைள
எதிர்ெகாண்டுள்ளார்.

இதற்கு எதிராகப் ேபாராட ேவண்டியது நமது ேவைல. முக்கியமாக தார்மீக
அடிப்பைடயில். இது ெபாதுத் தகவல். இது ெபாது மக்களுக்கு அளிக்கப்பட
ேவண்டும். அரசாங்கத்தின் பைழய, வழக்காற்றில் இல்லாத சட்டங்கைள நாம்
பார்க்கக் கூடாது.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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நான் இைணயத்தின், அதன் சக்திையப் பார்க்கும் ேபாது, அறிவும் இைணயமும்
வழங்கும் வாய்ப்புகைளப் ெபறுவதில் நமது மன அைமப்பில் உண்ைமயில்
பின்தங்கி இருக்கிேறாம். இந்தியாவில் பல முைற, நமக்குப் 19ஆம் நூற்றாண்டின்
மனஅைமப்பு, 20ஆம் நூற்றாண்டின் ெசயல்முைறகள், 21ஆம் நூற்றாண்டின்
தகவல்யுகத்தின் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று கூறியிருக்கிேறன்.

தரவிதிகள் ெதாடர்பாகக் கார்ல் ெசய்ய முயலுவது, நமது சட்டங்கைள மாற்ற
ேவண்டும் என்பைதப் ெபாதுமக்கள் கவனத்திற்கு ெகாண்டுவருவதுதான்.

உங்கைளச் சுற்றிப் பார்த்தால், ெசயல்முைறகள் அைனத்தும் வழக்கற்றைவயாக
இருப்பைதக் காண்பீர்கள். எந்த இடத்திலும் பைழய ெசயல்முைறயில்
இருப்பவர்கள் எழுந்து நின்று, "இது ேபாக ேவண்டும், புதிய ெசயல்முைற
கைளயும், புதிய சட்டங்கைளயும் உருவாக்க ேவண்டும்" என்று கூறுவைதக் காண
இயலாது. சில இடங்களில் நடக்கிறது, ஆனால் சாியான ேவகத்தில் அது
நிகழவில்ைல.

அறிவாற்றல் ெபாருளாதாரத்ைதப் பார்க்ைகயில், எதிர்கால ஜனநாயகத்தில்
நான்காவது தூணாக இருப்பது அறிவு என்பது புாியும். இன்று, ஜனநாயகத்தின்
மூன்று தூண்கள் உள்ளன: நிர்வாகம், நீதித்துைற, சட்டமன்றம்.

நாைளய ஜனநாயகத்தில் அறிவும் தகவலும் முக்கியமானைவ என்று நாங்கள்
நம்புகிேறாம். எப்படிேயா, இந்த ெசய்தி உண்ைமயிேலேய ஏராளமான மக்களுக்கு
திறம்படத் ெதாிவிக்கப்படவில்ைல. இன்று, ஒரு புறத்தில், நாம் பற்றாக்குைறப்
ெபாருளாதாரத்தின் சட்டங்கைளப் ெபற்றுள்ேளாம். ஆனால் வளமான
ெபாருளாதாரத்ைதக் ெகாண்ட உலகில் வாழ்கிேறாம்.

இந்தியாவில் நாம் நிைறய உணவுப் ெபாருட்கைளத் தயாாிக்கமுடியும். ஓர்
உதாரணம் தரேவண்டுமானால், நீண்ட காலத்திற்கு முன்ேப, இந்தியா 600
மில்லியன் மக்களுக்கு உணவளிக்க முடியாது என்று ேபாதித்தார்கள். இந்தியா ஒரு
மூடிய அைமப்பு என்று கருதப்பட்டது. இன்று, இந்தியா 1.2 பில்லியன் ேபருக்கு
உணவளிப்பது மட்டும் அல்ல, அதனிடம் உபாி உணவும் உள்ளது. ஆனால், 200
மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் இந்தியாவில் பசிேயாடு இருக்கிறார்கள்,
ஏெனனில் ேதைவப்படும் மக்களுக்குச் சாியான ேநரத்தில் உணைவ
வழங்குவதற்கான எல்லாத் தளவாடங்கைளயும் ெபறுவதற்குத் தகவல்
ெதாழில்நுட்பத்ைத பயன்படுத்தவில்ைல.

புதிய மனஅைமப்பு, புதிய சிந்தைன ேதைவப்படும் சவால்கள் இைவ.

இது ெகாஞ்ச காலமாக நான் ேவைல ெசய்யும் பகுதிக்கு ெமய்யாகேவ என்ைனக்
ெகாண்டுவருகிறது. உலகம் அடிப்பைடயில் மறுவடிவைமக்கப்பட ேவண்டும்
என்று நான் நம்புகிேறன்.
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கார்லும் நானும் இரண்டுவருடங்களாக இதுபற்றி உைரயாடி
வருகிேறாம்.இரண்டாம் உலகப் ேபாருக்குப் பின் அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டினால்,
ஐ.நா. சைப,உலக வங்கி, சர்வேதச நாணய நிதியம், ேநட்ேடா, உலக வணிக
அைமப்பு ேபான்றவற்றுடன் ஜிடிபி, ஜி.என்.பி., தனிநபர் வருமானம், பணச்
சமநிைல, வர்த்தக பற்றாக்குைற ேபான்ற அைனத்து வைகக் காட்டிகளுடனும்
உலகம் மறுசீரைமக்கப்பட்டது.

அந்த வடிவைமப்புக்குப் பிறகு, உலகம் ஒரு குறுகிய காலப்பகுதியில், 20
ஆண்டுகளில், காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து மீண்டது. ெடங் ஜியாேவாபிங் வந்து,
"நான் கம்யூனிசத்ைத முதலாளித்துவத்துடன் இைணக்கப் ேபாகிேறன்" என்றார்.
ேகார்பச்ேசவ் வந்து இதற்கு எதிர்மாறுதான் ேசாவியத் ஒன்றியத்திற்குத் ேதைவ
என்று ெசான்னார். அவர் தனது பாிேசாதைனயில் ேதால்வியைடந்தார், ஆனால்
பல சிறிய நாடுகளின் ஆற்றைல ெவளிப்படுத்துவதில் அவர் இந்தப்
பாிேசாதைனயில் ெவற்றியும் ெபற்றார்.

ஜனநாயகம், சுதந்திரச் சந்ைத, முதலாளித்துவம், மனித உாிைமகள்
ேபான்றவற்றுக்கான இேதேபான்ற எதிர்பார்ப்புகளுடன் எல்ேலாரும் ெவளிேய
வந்தனர், இது பைழய வடிவைமப்பின் அடிப்பைட முடிபாக இருந்தது.
அெமாிக்காவுக்கு அந்த வடிவைமப்பு நன்றாக ேவைல ெசய்தது. ஆனால் உலகில்
ஏராளமான நாடுகளுக்கு இது தகுதியற்றது, விரும்பத்தகாதது, இயலாதது.

அைனவைரயும் உள்ளடக்கல், மானிடத் ேதைவகள், புதிய ெபாருளாதாரக்
கருவிகள், மறுஉற்பத்தி ெசய்யும் ெபாருளாதாரம், சுற்றுச்சூழலில் கவனக் குவிப்பு,
நுகர்வுக்கு எதிராக இயற்ைகப் பாதுகாப்பு, இறுதியாக அஹிம்ைச ேபான்றவற்றில்
கவனம் குவிக்கின்ற புதிய வடிவைமப்ைப உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்ைபத்
தகவல் நமக்கு வழங்குகிறது.

[ைக தட்டல்]

மீண்டும், அது காந்தியச் சிந்தைனயுடன் உறைவ ஏற்படுத்துகிறது. வரலாற்றில்
இதுவைர இல்லாத அளவிற்குத் தற்ேபாது காந்தி மிகவும் ெபாருத்தமாக
இருக்கிறார் என நான் நம்புகிேறன்.

இைணயத்தின் மூலம், நாம் காந்திய சிந்தைனைய இளம்வயதினர் பலருக்கும் நாம்
ெகாண்டுேசர்க்க முடியும். உலகில் நமக்கிருக்கும் புதிய ெதாழில் நுட்பத்தினாலும்
சாத்தியக்கூறுகளாலும் ேபாாிடுவதற்கு எந்தக் காரணமும் இல்ைல, ஏெனனில்
அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் நீண்டகால வாழ்க்ைக, உற்பத்தி, உணவு, ேபாக்குவரத்து,
தகவல் ெதாடர்பு, மருத்துவம், சுற்றுச்சூழல், ஆற்றல் ஆகியவற்றில் மிகப்ெபாிய
மாற்றம் ஏற்படப்ேபாகிறது.

இது நமது சமூகங்கைள மறுகட்டைமப்புச் ெசய்ய முழுைமயான புதிய
வழிமுைறையத் தரேவண்டும்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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இன்று மறுபாிசீலைன ெசய்வது பற்றிய உைரயாடல் ெபரும்பாலும் இல்ைல.
எல்ேலாரும் பைழய வடிவைமப்புக்குள் முடங்கியிருக்கிறார்கள். எல்ேலாரும்
அெமாிக்காைவ நகெலடுக்க ேவண்டும் என்று எண்ணுகிேறாம், 70 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் அைமந்த அெமாிக்க வடிவைமப்பு இனி பயன்படாது என்று உறுதியாக
நம்புகிறவர்களில் நானும் ஒருவன்.

தகவைல ஜனநாயகப் படுத்துவது, மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது, தங்களின்
ெசாந்த எதிர்காலத்ைத உருவாக்க ேமலும் அதிக உாிைமகைள வழங்குவது,
அவர்கைள ஜனநாயகத்தில் பங்ேகற்க ைவப்பது இவற்ைறத்தான் கார்லும்
இைணயதளப் பணியாளர்களும் பிற யாவரும் ெசய்ய முயலுகிறார்கள் என்று
கருதுகிேறன்.

இன்று, பல நாடுகளிலும் ஜனநாயகம் இருக்கிறது, ஆனால் ெசயல்பட மிகக்
குைறந்த சுதந்திரம் மட்டுேம இருக்கிறது.

இைணயக் காப்பகம், இைணயம் ஆகியைவ இந்த ஆவணங்கைள அதிகமான
மக்களுக்கு அளிக்கின்றன. எப்ேபாதும் கிைடப்பதாக, எந்த ேநரத்திலும் அணுகக்
கூடியதாக, இலவசமாக இந்த ஆவணங்கள் இருப்பதால் உலக எதிர்காலத்திற்கு
முற்றிலும் மாறுபட்ட பல பாிமாணங்கைள அளிக்கின்றன.

நமக்கிருக்கும் சாத்தியப்பாடுகள் பற்றி மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிேறன். நானும்
இதில் ஒருவனாகப் பங்ேகற்க விரும்புகிேறன். இங்ேக கார்லுடன் இருக்கக்
கிைடத்த வாய்ப்புக்கு மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.

கார்லும் நானும் ெசன்ற ஆண்டு அக்ேடாபாில், அக்ேடாபர் 2ஆம் ேததி, கார்லும்
நானும் இந்தியாவுக்கு வந்ேதாம். காந்தி ஆசிரமத்தில் நாங்கள் ஒரு முக்கிய
நிகழ்ச்சியில் கலந்து ெகாண்ேடாம். அங்கு நான் அைமத்த கூட்டத்ததில் நூறு ேபர்
கலந்து ெகாண்டார்கள்.

காந்தியச் சிந்தைனைய எப்படி யாவருக்கும் ெகாண்டுேசர்ப்பது என்று எல்ேலாரும்
ஒரு நாள் சிந்தித்ேதாம். இல்லங்கள், சமுதாயங்கள், நகரங்கள், மாநிலங்கள், மற்றும்
நாடுகளில் வன்முைறைய எப்படி நாம் முடிவுக்குக் ெகாண்டுவருவது?

துரதிருஷ்டவசமாக, உலகில் வன்முைற இல்லாத நிறுவனம் எதுவும் இல்ைல. அரசு
உள்ளைறகளில் சமாதானத்ைதப் பற்றி ேபசும் அைனவரும் அடிப்பைடயில்
இராணுவத்தில் இருந்து வந்தவர்கள். அஹிம்ைசயில் அவர்களுக்கு எந்த ஆர்வமும்
இல்ைல. அஹிம்ைச ஒருேபாதும் கற்றுத்தரப் படுவதில்ைல.

நான் சிகாேகாவில் வாழ்கிேறன். நான் சிகாேகாவில் 53 வருடங்கள்
வாழ்ந்துள்ேளன். அைனத்துத் ெதாழில்நுட்பமும் ெசல்வமும், அைனத்து
நிபுணத்துவங்களும், சிகாேகாவில் இருப்பினும் அது 53 ஆண்டுகளாக
மாறவில்ைல என்றுதான் ெசால்லுேவன். சிகாேகாவின் எல்லாப் பக்கங்களிலும்
முன்ெனப்ேபாைதயும் விட அதிகமான துப்பாக்கிச் சப்தம் ேகட்கிறது.
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இவ்வன்முைறக்கு எவ்விதக் காரணமும் இல்ைல.

அெமாிக்காவில், கிட்டத்தட்ட ஒரு சதவீத மக்கள் சிைறயில் இருப்பைத அறிந்தால்
வியப்பைடவீர்கள். சதவீத அளவில், அதிகமான ைகதிகள் அெமாிக்கச்
சிைறகளில்தான் இருக்கிறார்கள். உலகமக்களில் சராசாியாக ஆயிரத்தில் ஒருவர்
சிைறயில் இருக்கிறார். ஆனால் அெமாிக்காவில் நூற்றுக்கு ஒருவர் சிைறயில்
இருக்கிறார். சிந்திக்க இயலாததாக இது இருக்கிறது.

தகவல் ெதாழில்நுட்பம் மூலம், இன்று நாம் ெசய்கின்ற அைனத்தின் வாயிலாகவும்,
அறிைவ அதிக எண்ணிக்ைகயிலான மக்களுக்குப் பரப்பேவண்டும் என்று நான்
நிைனக்கிேறன். மகக்ளுக்குச் சாியான கருவிகைளக் ெகாடுங்கள். நாம் இங்ேக
அைதத்தான் ெசய்ய முயல்கிேறாம்.

இந்தியாவிலிருந்து 500,000 புத்தகங்கைள எடுத்து இைணயக் காப்பகத்தில் இடுவது
ஒரு பாாிய பணியாகும். குஜராத்தி, ெபங்காலி, ஒடியா, தமிழ், ஹிந்தி ஆகிய இந்திய
ெமாழிகளில் சில சிறந்த புத்தகங்கள் உள்ளன. அைவ உலக வாசகர்களுக்குக்
கிைடப்பதில்ைல.

இந்த நூல்கள் அர்த்தமுள்ளைவ என்பதும்கூட அவர்களுக்குத் ெதாியாது.
ஒவ்ெவாரு முைற மக்கள் இலக்கியங்கைளப் பற்றிப் ேபசும்ேபாதும் அது ஆங்கில
இலக்கியத்ைதப் பற்றியதாகத்தான் இருக்கிறது. தமிழ் இலக்கியம் பற்றி எவரும்
நிைனப்பதில்ைல.

இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு, என்னுைடய நண்பர் ஒருவைரச் சந்தித்ேதன்.
தமிழ்நாட்டின் நூலகம் ஒன்றில் ஒரு புத்தகத்ைத அவர் பார்த்தார். 600
ஆண்டுகளுக்கு முந்ைதய அந்தப் புத்தகத்தில். குழந்ைத வளர்ப்புப் பற்றிய ஒரு
இயைலப் படித்ததாகக் கூறினார். "இன்று ஆங்கிலத்தில் இந்த இயல்
ெமாழிெபயர்க்கப் பட்டால், எல்லா மருத்துவர்களும் ஆச்சாியப்படுவார்கள்"
என்றார். ஆனால் உள்ளூர் ெமாழியில் இருப்பதால் அந்த நூற்கருத்துகள்
இழக்கப்படுகின்றன.

இந்த ெவவ்ேவறு ெமாழிகளிலிருந்து நிைறய நல்ல புத்தகங்கைள எந்திர
ெமாழிெபயர்ப்புச் ெசய்து ஆங்கிலத்தில் ைவக்கின்ற சாத்தியம் ேவண்டும். கார்ல்
இைணயக் காப்பகத்தில் இந்திய ெமாழிப் புத்தகங்கள் சிலவற்ைற ைவக்க முயற்சி
ெசய்திருக்கிறார். இது ெபரும் பங்களிப்பாகும். இது ஒரு நல்ல ெதாடக்கம். பிற
இந்திய ெமாழிகளிலிருந்து ேமலும் அதிகப் புத்தகங்கள் இைணயக் காப்பகத்தில்
கிைடக்கும் என்று நம்புகிேறன்.

கார்ல், உங்களுைடய எல்லாக் கடின உைழப்புகளுக்கும் நான் நன்றி ெசால்ல
விரும்புகிேறன். நீங்கள் ெசய்தனவற்ைற உண்ைமயிேலேய பாராட்டுகிேறன்.
இைணயக் காப்பகம் பற்றியும், அதில் நீங்கள் இட்டிருக்கும் அைனத்துப்
புத்தகங்கள் பற்றியும், இன்னும் என்ன பணிகள் நடக்கின்றன என்பது பற்றியும்
ேமலும் ெகாஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் ெசால்லலாம் என்று நான் கருதுகிேறன்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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இைணயக் காப்பகத்திற்கு வந்திருப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். இது ஒரு
ேகாவிலுக்கு வருவது ேபாலேவ இருக்கிறது. இது எனக்கு மிகவும் அர்த்தமுள்ளது,
ஏெனன்றால் இது ஓர் அறிவுக் ேகாவில். இதற்கான கட்டடத்ைத பற்றி எனக்கு
ெதாியாது. நான் அைதப்பற்றிப் படித்திருக்கிேறன். கார்லிடமிருந்து
ேகட்டிருக்கிேறன். அதனால் இங்ேக வந்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.

உங்களுடன் பங்ேகற்கவும், உங்களுடன் பணிபுாியவும், இங்கு என்ன நடக்கிறது
என்பைதப் பற்றி ெமய்யாகேவ ெகாஞ்சம் கற்றுக்ெகாள்ளவும் நான் அடிக்கடி இங்கு
வருேவன் என்று நம்புகிேறன். அத்துடன், நீங்கள் யாவரும் இங்கு வந்ததற்கு நன்றி
ெதாிவிக்க விரும்புகிேறன்.

இக்குழுவிலுள்ள என் சகாக்களுக்கு முதலில் நன்றி கூற விரும்புகிேறன். நான்
ெபயைரக் குறிப்பிட ேவண்டிய சில முக்கியப் ேபர்களும் இங்கு உள்ளனர்.
அவர்கள் என்னுைடய ெநருங்கிய நண்பர்கள், மற்றும் குடும்பத்தினர். அவர்கள்
இங்ேக இருக்கிறார்கள். முதலில், என் ேபத்தி, ஆாியா இங்ேக வந்திருக்கிறாள்
என்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன்.

[ைக தட்டல்]

நான் ேபசுவைத அவள் ேகட்கும் முதல் முைற இதுதான். அவள் என்ைன தாதா
என்று அைழப்பது வழக்கம். "தாதா" என்றால் தாத்தா. "நீங்கள் என்ன ேபசப்
ேபாகிறீர்கள்?" என்றாள், "எனக்குத் ெதாியாது" என்ேறன்.

"நீங்கள் குறிப்புகள் ைவத்திருக்கிறீர்களா?" என்று ேகட்டாள். நான் "இல்ைல"
என்ேறன்.

[சிாிப்பு]

"நீங்கள் இந்தியாவில் உங்கள் ெதாைலேபசிப் பணிையப் பற்றிப் ேபசப்
ேபாகிறீர்களா?" என்று ேகட்டாள். "இல்ைல" என்ேறன்.

"ஆனால் நீங்கள் என்ன ேபசப் ேபாகிறீர்கள்?" என்று அவள் மறுபடியும் ேகட்டாள்,
அவள் இங்ேக இருக்கிறாள் என்பதில் மகிழ்ச்சி.

என் மகளும் இங்குதான் இருக்கிறார். நான் ெபாதுேமைடயில் ேபசும்ேபாது
அவைரப் பற்றிதான் பயம். நான் நன்றாகப் ேபசவில்ைல என்றால், "அப்பா, அது
நன்றாக இல்ைல" என்று என்னிடம் ெசால்லிவிடுவார்.

[சிாிப்பு]

இங்ேக என் மைனவி இருக்கிறார், என் மருமகளும் இருக்கிறார். என்னுைடய
ெநருங்கிய நண்பரும் இந்தியப் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான திேனஷ்
திாிேவதியும் அவரது குடும்பத்தாரும் அவருைடய மைனவியும் அவருைடய மகனும்
வந்திருக்கிறார்கள்.

டாக்டர்டாக்டர்  சாம்சாம்  பித்ேராதாவின்பித்ேராதாவின்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்

43



[ைக தட்டல்]

என்னுைடய மற்ெறாரு நண்பர் ரஜத் குப்தா இங்ேக இருக்கிறார். அவரது
வருைகக்கு நன்றி.

[ைக தட்டல்]

கைடசியாக என்னுைடய மற்ெறாரு நண்பரான நிஷித் ேதசாயும் அவரது
குடும்பத்தாரும் மும்ைபயில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். நன்றி, நிஷித் பாய்.

இங்கு வருைகதந்த அைனவருக்கும் நன்றி. எங்கைள விருந்ேதாம்பியைமக்கும்
மிக்க நன்றி.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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ஜூன் மாதம் 2017 நிகழ்வில், அந்தச் சந்தர்ப்பத்திைனக் குறிக்கேவண்டி, காந்தி
சுவெராட்டிகள் கட்டிடத்திற்கு ெவளிேய ைவக்கப்பட்டன நிழற்படம் ேடவிட்
க்ெளன் ைரன்ஹார்ட்.
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சேமாசாக்கள், நான், மாம்பழ லஸ்ஸி, மும்ைபயிலிருந்து இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட
ஊறுகாய், மசாலாவில் உலர்ந்த பழங்கள் ஆகியைவ பாிமாறப் பட்டன. நிழற்படம்
ேடவிட் க்ெளன் ைரன்ஹார்ட் .

நிகழ்வுக்கு முன் இைணயக் காப்பகத்தில், திேனஷ் திாிேவதி (இடது) ஊறுகாயும்
சேமாசாக்களும் உண்டு மகிழ்கிறார். நிழற்படம் ேடவிட் க்ெளன் ைரன்ஹார்ட்.
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புரூஸ்டர் காேலவும் சாம் பிட்ேராதாவும் நிகழ்ச்சிக்கு முன்பாகக்
கலந்துைரயாடுகின்றனர். நிழற்படம் ேடவிட் க்ெளன் ைரன்ஹார்ட்.

திேனஷ் திாிேவதியும் அவர் குடும்பத்தினரும் ெசாற்ெபாழிவுகைளக் ேகட்டுக்
ெகாண்டிருக்கிறார்கள். நிழற்படம் ேடவிட் க்ெளன் ைரன்ஹார்ட்.
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இைணயக் காப்பகத்தில், நிகழ்வு முடிந்த பிறகு மாம்பழ லஸ்ஸி அருந்துகிறார்கள்.
நிழற்படம் ேடவிட் க்ெளன் ைரன்ஹார்ட்.

இைணயக் காப்பகத்தில், மதிப்பிற்குாிய தூதர் ெவங்கேடசன் அேசாக், பூைச
மணியின் முக்கியத்துவத்ைத விளக்குகிறார். நிழற்படம் ேடவிட் க்ெளன்
ைரன்ஹார்ட்.
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மாற்றப்பட்ட ஒரு ேதவாலயத்தில் அைமந்துள்ள அறிவுக் ேகாயிலான இைணயக்
காப்பகத்திற்கு 20 பவுண்டு எைடெகாண்ட பூைச மணிையத் தூதர் அேசாக்
வழங்குகிறார். நிழற்படம் ேடவிட் க்ெளன் ைரன்ஹார்ட்.
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இந்தியாவிலும்இந்தியாவிலும்  அெமாிக்காவிலும்அெமாிக்காவிலும்  அறிவுக்அறிவுக்  கிைடப்புகிைடப்பு,,
கார்ல்கார்ல்  மாலமூதின்மாலமூதின்  கருத்துகள்கருத்துகள்

ஜூன்ஜூன் 14, 2017,  14, 2017, இைணயக்இைணயக்  காப்பகம்காப்பகம், , சான்சான்  பிரான்சிஸ்ேகாபிரான்சிஸ்ேகா

நன்றி சாம். அக்ேடாபாில் சாம் உடன் ேசர்ந்து பயணம் ெசய்வதில் எனக்கு
மகிழ்ச்சி. அவர் இந்தியாவிலிருந்து கருத்துகைளக் ேகட்டவாறு ெசன்றார்.
காந்திஜியின் பிறந்த நாளில் சாபர்மதி ஆசிரமத்தில் நாங்கள் ேபசிேனாம்,
ராஜஸ்தான் மத்தியப் பல்கைலக்கழகத்தில் ேமேயா ஆடவர் கல்லூாியில் இந்தியப்
ெபாறியியலாளர் நிறுவனத்திற்ெகன உைரகள் இருந்தன, எல்லா இடங்களிலும்
அவருைடய ஆர்வலர்கள் கூடினார்கள். நாங்கள் காந்தியின் ஆசிரமத்தில் இருந்து
காைரவிட்டு ெவளிேய வந்தேபாது, அவைரச் சுற்றியிருந்த குைறந்தபட்சம் 100 ேபர்
சுயநிழற்படம் எடுக்கக் கூடினர்.

இந்தியாவில் அவரது பங்களிப்பு ஐம்பதாண்டுகளுக்கும் ேமலானது.
ெதாைலேபசிகைள ஒவ்ெவாரு கிராமத்திற்கும் ெகாண்டுவந்ததில் இருந்து உணவு
வங்கிகள் ெதாடங்குவதில் பிரதம மந்திாிக்கு அறிவுைர வழங்கியதுவைர இன்னும்
பல இருக்கின்றன. இன்ைறய இரவு நீங்கள் எங்களுடன் இைணந்தைமக்கு மிக்க
நன்றி.

நிைறவாகச் ெசால்ல என்னிடம் சில கருத்துகள் உள்ளன. இதற்கு முன்னால்
இன்ைறய இரவு நிகழ்விற்கு அைனத்து வைகயிலும் உதவிய சிலருக்கு நான் நன்றி
ெசால்ல ேவண்டும். கார்னீகி ெமல்லன் பல்கைலக்கழகம் மற்றும் ேபராசிாியர் ராஜ்
ெரட்டி மற்றும் டீன் குேளாாியா ெசயிண்ட் கிேளர் ஆகிேயாரால்
முன்ெனடுக்கப்பட்டு வந்த மில்லியன் புத்தகங்கள் திட்டத்தின் வியத்தகு முயற்சி
இல்ைலெயன்றால் இந்தியாவின் கணினி நூலகம் சாத்தியேம இல்ைல.

இந்தியாவில், இந்தியாவின் கணினி நூலக திட்டம், ஒரு புகழ்ெபற்ற கணினி
விஞ்ஞானி, ேபராசிாியர் நாராயணசாமி பாலகிருஷ்ணன் தைலைமயில் உள்ளது.
இந்தியாவின் கணினி நூலக திட்டம் இப்ேபாது இந்தியா முழுவதும் 25 ஸ்ேகன்
ைமயங்கைளக் ெகாண்ட ஒரு திட்டமாகும், இது ஒரு ெபாிய முயற்சியாகும்.

இந்த நூலகத்தில் 550,000 புத்தகங்கள் ஸ்ேகன் ெசய்யப்பட்டுள்ளன, இவற்றில்
400,000 க்கும் அதிகமான இைணய உலாவல்கள் இைணயக் காப்பகத்தில் உள்ளன.
திட்டத்துடன் ெநருக்கமாகப் பணியாற்றுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம்.

இந்திய ெமாழிகள் என்று வரும்ேபாது, இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ேசகாிப்பு ஆகும்.
இந்தியில் 45,000 க்கும் அதிகமான புத்தகங்கள் உள்ளன, 33,000 சமஸ்கிருதத்தில்,
30,000 வங்காளி ெமாழியில், ேமலும் பல. இதில் ெமாத்தத்தில் 50 ெவவ்ேவறு
ெமாழிகளில் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன.
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இைணயக் காப்பகத்தில் புத்தகங்கள் இருந்தால், நீங்கள் அடிப்பைட PDF
ேகாப்பாக மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலாக, அைவ ஒளிக் குறி வாசிப்பு முைற (OCR)
மூலம் இயக்கப்படுவைதக் காணலாம்.

OCR க்கு கூடுதலாக, புத்தகங்கள் உங்கள் மின்புத்தக வாசிப்பான், கிண்டில் மற்றும்
உங்கள் ேடப்ெலட் ஆகியவற்ேறாடு ேவைல ெசய்யும் வடிவங்களாக
மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்பைத நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் ேமம்பட்ட
அளவுேகால்கைளப் பயன்படுத்தி ேசகாிப்புகைளத் ேதடலாம், ேமலும் நீங்கள்
புத்தகங்களுக்குள்ளும் ேதடலாம்.

நாங்கள் ேசகாிப்பில் ெசய்ய முயற்சிக்கும் விஷயங்களில் ஒன்று ேமற்தகவல்கைள
ேமம்படுத்த உதவுவது. இைணயக் காப்பகத்தில் உள்ள ெபாறியாளர் ஒருவர்,
ஒவ்ெவாரு புத்தகத்தின் ஐஎஸ்பிஎன் எண்கள் மற்றும் ெவளிப்பைட நூலக அட்ைட
விவர அட்டவைண ேபான்ற அைடயாளங் காட்டிகளுடன் இைணக்க மற்றும்
இைணக்க தைலப்புகள், பைடப்பாளிகள் மற்றும் பிற ேமற்தகவல் புலங்களில்
ெதளிவான ெபாருத்தத்ைத பாிேசாதித்து வருகின்றார்கள்.

இந்தியாவின் கணினி நூலக திட்டத்தில், ஒவ்ெவாரு உருப்படியின் கீழும் உங்கள்
"மதிப்புைர" என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது என்பைத நீங்கள் கவனிக்க ேவண்டும்.
ஆல்பர்ட்டா பல்கைலக்கழகத்தின் புகழ்ெபற்ற சமஸ்கிருத அறிஞர் ேபராசிாியர்
ெடாமினிக் வுஜாஸ்டிக், அந்த இடத்ைதப் பயன்படுத்தி, சிறந்த அவர் அறிந்த டஜன்
கணக்கான நூல்கள் பற்றிய ேமற்தகவல்கைள அவர் அளித்திருக்கிறார்.

நீங்களும் அைதேய ெசய்ய முடியும்! உதாரணமாக நீங்கள் குஜராத்தி ெமாழி
ேபசுபவராக இருந்தால் 13,000 குஜராத்தி நூல்கைளப் படிக்க முடியும், ேமலும்
சிறந்த நூல்கள் அல்லது எழுத்தாளர்கள் இருக்கின்றார்களா என்று எங்களுக்குத்
ெதாியப்படுத்துவதற்காக மதிப்புைர வழங்கும் இடத்ைதப் பயன்படுத்துங்கள்,
அல்லது அதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் உங்களின் உதவி எங்களுக்கு ேதைவ.

இன்றிரவு எங்கள் இரண்டாவது ெதாகுப்பு இந்து சுயராஜ்யம். நிைறய
ேவடிக்ைககைள இந்தத் திட்டத்தில் இைணத்து ைவத்திருக்கிேறாம். நான் சிறிது
காலம் முன்பு சாைமப் பார்க்க ெசன்ற ேபாது இது ெதாடங்கியது. நாங்கள்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர் தமது மடிக்கணினிைய இழுத்து, "உங்களிடம்
ஒரு குற்றியக்கி (ெபன்டிைரவ்) இருக்கிறதா?" என்று ேகட்டார்.

நான் அவாிடம் ஒரு USB இயக்கிையக் ெகாடுத்ேதன் மற்றும் நாங்கள் ெதாடர்ந்து
ேபசிேனாம். இறுதியில், அவர் எனக்கு ஒன்பது ஜிகாைபட் PDF ேகாப்புகள்
ெகாடுத்தார். அைவ என்ன என்று ேகட்டேபாது மகாத்மா காந்தியின் புதிய
நூல்களில் நூற்றுக்கணக்கான மின் பதிப்பு என்று அவர் ெசான்னார் . நான்
ஆச்சாியப்பட்ேடன்.

மகாத்மாவின் பைடப்புகளின் இந்த உறுதியான மின்னணுப் பதிப்ைப உருவாக்க
தன்னார்வத் ெதாண்டர்கள் குழுவுடன், சாபர்மதி ஆசிரமத்தில், குறிப்பாக தீனா

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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பட்ேடல் பல வருடங்களாக கஷ்டப்பட்டார். இது ஒரு மிகப்ெபாிய சாதைன!
இப்ேபாது 100 நூல்களின் இந்திப் பதிப்ைப உருவாக்குவதற்கான வளங்கைள
அவர் ெதாகுத்து வருகின்றார். அவருடன் ேவைல ெசய்வது ஒரு ெமய்யான
மகிழ்ச்சி.

நான் ேசகாித்த பைடப்புகைள இைணயத்தில் ெவளியிடப்பட்டேபாது, இேத
ேபான்ற முைறயில் ஜவஹர்லால் ேநருவின் முழு பைடப்புகைளயும் ஒரு அரசாங்க
வழங்கியில் பார்த்ேதன், ஆனால் அைவ பயனுள்ள வடிவத்தில் இல்ைல, நான்
அவற்ைற PDF ேகாப்புகளாக ெதாகுத்ேதன். மூன்று ெதாகுதிகைளக் காணவில்ைல,
நான் அவற்ைறக் கண்டுபிடித்து, இரண்ைட ஸ்ேகன் ெசய்ேதன். கைடசி ஒன்ைறக்
ேகட்டுள்ேளன். 78 ெதாகுதிகளில் 77ஐ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட முடித்துவிட்ேடாம்.

அேதேபால் டாக்டர் பாபா சாேஹப் அம்ேபத்காின் முழு பைடப்புகளின் முதல் 20
ெதாகுதிகளும் அரசாங்க இைணய ேசைவயகத்தில் இருந்தன. இப்ேபாது நாங்கள்
கைடசி ஆறு ெதாகுதிகைளச் ேசகாித்து கூடுதலாக இைணத்துள்ேளாம் என்று
அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். அந்த ெதாகுப்பும் இப்ேபாது கிைடக்கிறது.

இந்தச் ேசகாிப்பு, புத்தகங்கைளக் காட்டிலும் உயர்வானது. அகில இந்திய
வாெனாலியில் காந்திஜி ேபசும் 129 ஒலிக் ேகாப்புகள் உள்ளன. அந்த ஒலிக்
ேகாப்புகளில் ஒவ்ெவான்றின் ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்ைபச் ேசகாிப்பில் அல்லது
அறிக்ைகயில் இருந்து பிாித்ெதடுத்து அதைனயும் இைணத்துள்ேளாம். இந்த
உைரைய ேகட்டபிறகு, நீங்கள் அந்த ெமாழிெபயர்ப்ைபப் படிக்கலாம், பிறகு
காந்திஜீ அதற்கு அடுத்த நாள் மற்றும் அதற்கு முந்ைதய நாள் என்ன கூறினார்
என்பைத ேசகாிக்கப்பட்ட பகுதியில் கிளிக் ெசய்து, அவரது அற்புதமான கைடசிக்
கால வாழ்க்ைகயுடன் பயணிக்கலாம்.

ேநரு, ரவீந்திரநாத் தாகூர், ராஜீவ் காந்தி, இந்திரா காந்தி, ேநதாஜி சுபாஷ் சந்திர
ேபாஸ், ேபராசிாியர் ராதாகிருஷ்ணன், சர்தார் பேடல் மற்றும் பலர் ேபசிய பல
ஒலிக் ேகாப்புகள் உள்ளன.

ேநரு சிைறயில் இருந்தேபாது எழுதிய இந்தியாவின் வரலாறு (டிஸ்கவாி ஆஃப்
இந்தியா) 1988 ஆம் ஆண்டின் தூர்தர்ஷன் தயாாிப்பான பாரத் ஏக் ேகாஜ் என
ஒளிபரப்பப்பட்டது. அதன் 53 பாகங்களும் ேசகாிக்கப்பட்டுள்ளன,

அைனத்து 53 அத்தியாயங்கங்களிலும் ஆங்கிலத்தில் துைணத் தைலப்புகள்
உள்ளன. நாங்கள் ஈ-பாஷா ெமாழி ேசைவ என்ற ெபயாில் ெபங்களூருவில் உள்ள
ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுாிகிேறாம். காந்தி வாழ்க்ைகச் சம்பவங்கள், இராமாயண
நிகழ்வுகள் இரண்ைடயும் உள்ளடக்கிய ஆறு அத்தியாயங்களுக்கு-ஆங்கிலத்தில்
மட்டுமல்லாமல் ஹிந்தி, உருது, பஞ்சாபி, மற்றும் ெதலுங்கு ெமாழிகளிலும்
இப்ேபாது நாங்கள் துைணத் தைலப்புகள் ஏற்றியிருக்கிேறாம். இந்தியாவிலும்
உலகிலும் உள்ள அைனத்துக்குழந்ைதகளும் இந்தியாவின் வரலாற்ைறத்
ெதாிந்துெகாள்ளும் ெபாருட்டு இந்த 53 அத்தியாயங்களும் அைனவருக்கும்
கிைடக்க ேவண்டும் என்பது எங்கள் நம்பிக்ைக.
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இந்தியா ெதாடர்பான இரண்டு ஆதார வளங்கைள நாங்கள் ெகாண்டுள்ேளாம்.

முதலாவதாக, 90,000 புைகப்படங்கள், தகவல்துைற அைமச்சகத்தின் வழங்கிகளில்
அைனவரும் காணும் வைகயில் இருக்கின்றன, ஆனால் அைவ மிகவும் வசதியாக
இல்ைல. அைவகளில், உயர்தரமான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 2,000
புைகப்படங்கைள எடுத்து ◌ஃப்ளிக்காில் ேபாட்டு வாிைசப்படுத்தியிருக்கின்ேறன்.
ேநருவும் இந்திரா காந்தியும் சிறியவர்களாக இருந்த ேபாது எடுத்த புைகப்படம்,
இரயில்கள், ேகாவில்கள் அல்லது கிராமப்புற இந்தியா, அல்லது கிாிக்ெகட்
புைகப்படங்கைள நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் பார்க்கலாம்.

இறுதியாக, நான் மிக அதிக ேநரம் ெசலவிட்ட ஒரு ெதாகுப்பு இது. இது
இந்தியாவின் ெதாழில்நுட்ப ெபாதுப் பாதுகாப்புத் தரவிதிகள், 19,000க்கு ேமல்
அதிகாரபூர்வ இந்திய தரநிைலகள் ஆகும். அவற்ைற இைணயக் காப்பகத்திலும்,
என் வழங்கியிலும் law.resource.org இல் காணலாம்.

நமது உலகம் இன்று ஒரு ெதாழில்நுட்ப உலகாகும். இந்தியாவின் ேதசிய கட்டட
விதி, பூச்சிக்ெகால்லிகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டுக்கான தரவிதிகள், மசாலா
ெபாருட்கள் மற்றும் உணவுக்கான தரவிதிகள், ஜவுளி இயந்திரங்களின் சாியான
ெசயல்பாட்டின் தரவிதிகள், பாலங்கள் மற்றும் சாைலகள் ஆகியவற்றின்
பாதுகாப்பிற்கான தரவிதிகள் மற்றும் அதிகமான ெதாழில்நுட்ப ெபாது பாதுகாப்பு
தரவிதிகள் ஆகியவற்ைற இது உள்ளடக்கியுள்ளது.

இந்த தரவிதிகள் சட்டத்திற்குத் ேதைவப்படுபைவ . அல்லது பிறகு சட்டமாகும்.
சிெமண்ட், வீட்டு உபேயாக ெபாருட்கள், உணவு ெபாருட்கள், மற்றும் தானியங்கி
உபகரணங்கள் ேபான்ற டஜன் கணக்கான ெபாருட்கைளத் தரச் சான்றிதழ்
ெபறாமல் இந்தியாவில் விற்பைன ெசய்ய முடியாது.

இந்தியாவிலும் ெவளிநாடுகளிலும் வணிகம் ெசய்வதற்கு ெதாழிற்சாைலகள்,
அவற்றின் தயாாிப்புகள் ஆகியவற்ைறப் பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்கும்
சட்டங்கைளப்பற்றி அறிந்திருப்பது அவசியம். இந்த விதிகைளப் பின்பற்றாமல்
ெபாருட்கைள நீங்கள் இந்தியாவில் உற்பத்தி ெசய்ய முடியாது. இந்தத்
தரவிதிகேள சட்டங்கள்தான்.

ஆனால், இதில் ெபாருளாதாரத்ைத விட .அதிக விஷயம் உள்ளது. இந்திய
நகரங்கள் எப்படி பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும் என்பைத இந்தியத் தரவிதிகள்
உறுதிப்படுத்துகின்றன. எப்படி அபாயகரமான ெபாருட்கைள ெகாண்டு ெசல்ல
ேவண்டும், பள்ளிகளில் மற்றும் ெபாது கட்டிடங்களில் பாைதகள் எப்படி
அைமக்கப்பட ேவண்டும், எப்படி மின்சாரம் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தப்பட
ேவண்டும் என்பைத விளக்குகின்றன. ஒவ்ெவாரு நகர அதிகாாியும், பள்ளித்
தைலைம ஆசிாியரும், கட்டிட உாிைமயாளரும், மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட
குடிமக்களும் இந்த முக்கியமான அரசாங்க தகவல்கைளத் ெதாிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் .
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இது ெபாருளாதாரம், ெபாதுப் பாதுகாப்பு பற்றியது மட்டுமல்ல, இது கல்வி
பற்றியதும் ஆகும். இந்தியத் தரவிதிகள் இந்தியாவின் ெதாழில்நுட்ப உலகின்
சிறந்த விதித்ெதாகுப்பறிைவ பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்றன. இந்த தரவிதிகைளப்
புகழ்ெபற்ற ெபாறியாளர்கள், ெபாதுப்பணித்துைற ஊழியர்கள், தன்னார்வத்
ெதாண்டு நிறுவனப் பணியாளர்கள், ேபராசிாியர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர். இந்தத்
தரவிதிகள் இந்திய பல்கைலக்கழகங்களில் ஆறு மில்லியன் ெபாறியியல்
மாணவர்கள் பயன்படுத்த ேவண்டிய ஒரு முக்கியமான கல்விக் கருவியாகும்.

இந்தியத் தரவிதிகளுக்கு, ஆவணங்கைள ெவறுமேன ஸ்ேகன் ெசய்து
பதிவிடுவைத விட அதிகமான பணி ெசய்துள்ேளாம். 1,000 முக்கியத் தரவிதிகள்
நவீன HTML ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளன. வைரபடங்கைள யாவரும் வாசிக்கக்கூடிய
SVG வடிவில் மாற்றிேனாம், அட்டவைணைய மீட்டைமத்ேதாம். இதைன உங்கள்
ைகப்ேபசி மூலம் பார்ைவயிடலாம். உங்கள் காகித அல்லது ெமன்ெபாருள்
திட்டத்தில் உயர் தர விளக்கப்படங்களாக ெவட்டி ஒட்டவும் இைவ எளிதானைவ.
ேமலும் பயன்பாட்டிற்கு மிகவும் எளிதாகியுள்ளன.

இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலெகங்கிலும் ெதாழில்நுட்ப ெபாது பாதுகாப்புச்
சட்டங்கள் மிக அதிக விைலயில் விற்கப்படுகின்றன. ேமலும் அவற்றில் பல நகல்
எடுக்கத் தைடெசய்யும் கடுைமயான பதிப்புாிைம அறிவிப்புகைளக்
ெகாண்டுள்ளன. உதாரணமாக, இந்தியாவின் ேதசிய கட்டிடத் தரவிதி, 13,760க்கு
விற்கப்படுகிறது. அதாவது அதன் விைல 213 டாலர். ஒரு புத்தகத்திற்கு அவ்வளவு
விைல! இந்தியாவில்! ேமலும், நீங்கள் இந்தியாவிற்கு ெவளியில் இருந்து வாங்க
விரும்பினால், ெவளிநாட்டு விைல 1.4 லட்ச ரூபாய். 2000 டாலர். ஒரு கட்டாயமான
கட்டடத் தரவிதிக்கு!

சட்ட ஆவணத்தின் ெகௗரவம் ெபற்றுள்ள, நமது சமுதாயத்தின் பாதுகாப்ைப
நிர்வகிக்கும் இந்த ஆவணங்கள் அைனவருக்கும் கிைடக்க ேவண்டும். ஆனால்
உலகம் முழுவதும் இந்த ெபாதுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் கடுைமயான
விதிமுைறகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, அதிக விைலக்கு விற்கப்பட்டிருக்கின்றன
என்பது ெவளிப்பைட. இது உலகளாவிய பிரச்சிைனயாகும். இது அரசியல்
சிக்கல்கள், அரசியல் பிளவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சிக்கலாகும்.

இந்தச் சூழ்நிைலைய மாற்ற 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் முற்பட்ேடன், இது ஒரு
நீண்ட பயணம். இந்தியாவில், இந்த அரசாங்க ஆவணங்கைள இன்னும்
ெவளிப்பைடயாக வழங்குவதற்காக எங்கள் வழக்ைக அைமச்சகத்திற்கு ஒரு
முைறயீடாக வழங்கிேனாம். இந்த விண்ணப்பத்தில் சாம், இைணயதளத்தின்
தந்ைதயான விண்ட் ெசர்◌ஃப் மற்றும் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள புகழ்ெபற்ற
ெபாறியியல் ேபராசிாியர்களிடமிருந்து வாக்குமூலங்களுடன் நானும் இைணக்கப்
பட்ேடன்.

மனு நிராகாிக்கப்பட்டேபாது, புது தில்லியில் உள்ள உயர்நீதி மன்றத்தில் ஒரு
ெபாது நல வழக்கு ெதாடர்ந்ேதாம். அது இன்னும் நடந்துெகாண்டிருக்கிறது.
இந்தியாவில் என்னுைடய சகாக்களான திரு. ஸ்ரீநிவாஸ் ேகாடாலி (ேபாக்குவரத்து
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ெபாறியாளர்) டாக்டர் சுஷாந்த் சின்ஹா (அைனத்துச் சட்டங்கைளயும்
அணுகுவதற்கான இலவச, ெபாது அைமப்பான கானூைன உருவாக்கியவர்)
இருவருடனும் நானும் மனுதாரராக இருக்கின்ேறன்.

நிஷித் ேதசாயும் அவரது நிறுவனமும், மதிப்பிற்குறிய முன்னாள் சட்ட அைமச்சரும்
முன்னாள் ெவளிவிவகார அைமச்சருமான சல்மான் குர்ஷிதும் எங்கள் சார்பாக
உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்குைரத்தனர். இன்றிரவு திரு. ேதசாய் நம்ேமாடு இங்ேக
இருக்கிறார் என்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன்.

சட்டஅறிவு கிைடப்பது இந்தியாவிற்கு மட்டும் அல்ல, ஒரு உலகளாவிய சவால்
ஆகும். அெமாிக்காவில் உள்ள ேமல்முைறயீட்டு நீதிமன்றத்தில் இேதேபான்ற
வழக்கு உள்ளது. ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் கட்டாய பாதுகாப்புத் தரங்கைளப்
படிப்பதற்கும், பதிவு ெசய்வதற்கும் குடிமக்களின் உாிைமக்காக ஐேராப்பிய
ஒன்றியத்தில், ெஜர்மனியின் நீதிமன்றங்களில் நாங்கள் ேபாராடுகிேறாம்.
அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டில் எங்கள் வழக்குக்கு நாங்கள் ஈஎஃப்எஃப் மற்றும்
ெபன்விக் & ெவஸ்ட் மூலம் ெகாலம்பியா மாவட்டத்தில் பிரதிநிதித்துவப்
படுத்தப்படுகிேறாம். EFF இன் மிட்ச் ஸ்டால்ட்ஸ் இங்ேக பார்ைவயாளராகக்
கலந்துெகாண்டிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

இந்த உலகளாவிய சட்டபூர்வப் பிரச்சாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்கது என்னெவன்றால்,
திரு. ேதசாய் மற்றும் திரு. குர்ஷித் உள்ளிட்ட அைனத்து வழக்கறிஞர்களும்
இலவசமாகப் பணியாற்றுகிறார்கள். உலெகங்கிலும் ஒன்பது சட்ட நிறுவனங்கள்
அரசாங்கங்களுக்கு முைறயீடுகள் ெசய்ய எங்களுக்கு உதவுகின்றன,
பல்லாயிரக்கணக்கான மணி ேநரம் இலவச சட்ட உதவிக்ெகன பங்களிப்பு
ெசய்கின்றன.

சட்டத்தின் விதிமுைறகளால் நிர்வகிக்கப்படும் நாடுகளில், சட்டங்கள்
அைனவருக்கும் கிைடக்க ேவண்டும், ஏெனன்றால் சட்ட அறியாைம மன்னிக்கக்
கூடியது அல்ல. ஒரு ஜனநாயகத்தில், சட்டங்கள் மக்களுக்கு ெசாந்தமானைவ,
அைவ மக்கள் படிப்பதற்குக் கிைடக்க ேவண்டும். அரசாங்கம் மக்களுக்காகப்
பணிபுாிகிறது, சட்டங்கள் நமக்குச் ெசாந்தம். நாம் நாட்டின் அறிவறிந்த
குடிமக்களாக இருக்க ேவண்டும் என்றால் நம் உாிைமகைளயும் நம்
கடைமகைளயும் அறிந்திருக்க ேவண்டும். இதைனப் ெபாறுத்ததுதான்
ஜனநாயகம்.

ெதன்னாப்பிாிக்காவில் காந்திஜி இருந்தேபாது, அவர் ஒரு வழக்கறிஞைர விட
திறைமயானவராக இருந்தார். அவர் ஒரு ெவளியீட்டாளராகவும் இருந்தார்.
நீதிமன்றங்கள், மனுக்கைளக் ெகாண்டு உலகத்ைத மாற்றியைமக்க அவர்
முயன்றார். சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும் அவர் உலைக மாற்றியைமக்க
முயன்றார். அவர் ஒரு ெசய்திெவளியீடு நடத்துபவராகவும், ெசய்தி
ஒருங்கிைணப்பாளராகவும் இருந்தார். அவர் பதிப்பகத் ெதாழில்நுட்பத்ைதப்
பயன்படுத்துவதில் உயர் ெதாழில்நுட்பத்ைத அறிந்திருந்தார்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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பீனிக்ஸ் ஆசிரமத்ைதத் திறந்தேபாது, அவர்கள் ெசய்த முதல் விஷயம் டர்பனில்
இருந்துவந்த அச்சகத்ைத அகற்றி, நான்கு வண்டிகளில் ஏற்றினர். ஒவ்ெவான்றும்
16 காைளகளால் இழுக்கப்பட்டது. அந்த அச்சகத்ைதக் காட்டு ெவளியில் ெகாண்டு
வந்தனர்.

அவர்கள் ◌ஃபீனிக்ஸ் புதிய தளத்திற்கு வந்தேபாது, அதுவைர எந்த கட்டிடமும்
இல்ைல. அவர்கள் ெசய்த முதல் கட்டிட ேவைல அச்சகத்திற்கான கட்டிடம். அந்த
ேவைல முடியும்வைர அவர்கள் ெவளியில் தங்கினார்கள். ◌ஃபீனிக்ஸில்
அைனவரும் தட்டச்சு ெசய்யக் கற்றுக்ெகாண்டார்கள், அைனவரும் தங்கள்
ேநரத்ைத அச்சகத்தில் ெசலவிட்டனர்.

காந்திஜீ ைகத்ெதாழில் என்று குறிப்பிட்டது ஒவ்ெவாரு நாளும் யாவரும் தங்கள்
ைககளால் ஏதாவது ெசய்து ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டும் என்பைதத்தான்.
ஆதியாகமம் 3: 19 "உன் புருவ வியர்ைவயால் உன்னுைடய உணைவ உண்பாய்"
என்று கூறுகிறது. அது காந்தியின் தத்துவத்தின் ைமயக் ேகாட்பாடாக மாறியது.
காந்திஜி கூறினார்:

"உணவுக்கான நுண்ணறிவுமிக்க ைகத்ெதாழில் என்பது சமூக ேசைவயில் உயர்ந்த
வடிவம் ஆகும். ஒரு மனிதனுக்கு தனது தனிப்பட்ட உைழப்பு மூலம் நாட்டிற்கு
பயனுள்ள ெசல்வத்ைதச் ேசர்க்கும் விஷயத்ைதவிடச் சிறந்தது எது? 'உலகில்
இருப்பது' என்பது 'பணி ெசய்வது' ஆகும்.

நாம் அைனவரும் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டிய கூற்று இது. நாம் எல்ேலாரும்
உைழக்க ேவண்டும், காந்தி கூறியது ேபால சமூகத்திற்காக உைழக்க ேவண்டும்.
நமது சமூகத்ைதச் சிறப்பாக அைமப்பதற்காகவும் உைழக்க ேவண்டும். காந்திஜீ
"சுயநலத்திற்கு பதிலாக ேசைவ என்னும் பாடம் "என்று கூறுகிறார். ைகத்ெதாழில்,
சமூக ேசைவ இரண்டும் காந்தியின் தத்துவத்தின் அடிப்பைடகள் ஆகும். அந்த
ேபாதைனகள் ெபாதுவான குறிக்ேகாேளாடு ஒன்றிைணய மக்கைள ஊக்குவித்தன.

இன்று நம் உலகம் ஒரு குழப்பமான இடமாக உள்ளது. நான் 15 ஆண்டுகளாக
வாஷிங்டன், டி.சி. யில் பணியாற்றிேனன், அத்தைகய குழப்பத்தில் நமது
அரசாங்கத்ைத நான் பார்த்ததில்ைல. அெமாிக்கா மட்டுேம இத்தைகய
குழப்பங்களுக்கு ஆளான நாடு அல்ல. ஆனால் நாம்தான் முன்னாளில் கற்பைன
ெசய்ய முடியாத அளவுக்குக் குழப்பத்ைதக் ெகாண்டுவந்துள்ேளாம் என்று
ேதான்றுகிறது.

உலகம் முழுவதும் ேபார்கள், மாநிலங்களுக்குள்ளாக வன்முைற, மக்களுக்கு
எதிராக மாநிலத்தின் வன்முைற, மக்களுக்குள் வன்முைற, ெபண்களுக்கும்
குழந்ைதகளுக்கும் எதிரான வன்முைற, சற்று ேவறுபடும் மக்களுக்கு எதிரான
வன்முைற. அதிர்ச்சியும் ெகாடூரமும் ெகாண்ட பயங்கரவாத ெசயல்கள் உலகில்
நிகழ்கின்றன.

கார்ல்கார்ல்  மாலமூதின்மாலமூதின்  கருத்துகள்கருத்துகள்
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பஞ்சம் மற்றும் ேநாய் உள்ளது, நம்மிடம் திறன் இருந்தால் அதைனத் தடுத்து
நிறுத்த முடியும்.

நமது பூமியில் அதிர்ச்சி தரும் வன்முைற அரங்ேகறுகிறது. கடந்த காலங்களில் நாம்
அறியாைமயினால் வன்முைறயில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் இன்று நாம்
முழுைமயும் அறிந்ேத ெசய்கிேறாம்.

தனிநபர்கள் என்ற முைறயில் எதிலும் தைலயிடாமல் இருப்பது, தினசாி
வாழ்க்ைகைய வழிநடத்த நம் ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டதாகத் ேதான்றும்
விஷயங்கைள புறக்கணிப்பது, ெபாது வாழ்வில் பங்கு ெபறுவைதத் தவிர்ப்பது,
தைலவர்கைளத் தவறுகளுக்குப் ெபாறுப்பாக்காமல்மறுப்பது என்பைவ
மகிழ்ச்சியாக உள்ளன. ஆனால், அது தவறு.

நாம் அைமதியான வழியில் புரட்சி ெசய்யாவிட்டால், வன்முைறப் புரட்சி தவிர்க்க
இயலாதது என்று ஜான் எஃப். ெகன்னடி ஒரு முைற கூறினார். நமது உலகில்
குழப்பம் நிலவியேபாதிலும், நம்பிக்ைகயும் இருக்கிறது என்பைத நான்
உங்களுக்குக் கூறுகிேறன். இண்டர்ெநட் உலகளாவிய தகவல்ெதாடர்புகைள
சாத்தியமாக்குகிறது, அைனத்து அறிவும் உலகமுழுவதும் கிைடப்பைதச்
சாத்தியமாக்குகிறது. இைவ புரட்சியின் அைமதியான வழிகள், ஆனால் அவற்ைற
நாம் தழுவினால் மட்டுேம நன்ைம ெசய்யும்.

கல்வி என்பது நாம் சமுதாயத்ைத எப்படி மாற்றியைமக்க முடியும் என்பது பற்றியது.
நாம் நமது குழந்ைதகளுக்கு கல்விையப் ேபாதிக்க ேவண்டும். நமது
ஆட்சியாளர்களுக்குக் கல்வி ேபாதிக்க ேவண்டும். நமக்கு நாேம கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.

ஜான் ஆடம்ஸ் எழுதினார்: "நமது நிறுவனர்களும் ஆண்களும் ெபண்களும்
கற்றவர்கள், வரலாற்ைற அறிந்தவர்கள் என்பதால் அெமாிக்கப் புரட்சி
சாத்தியமாயிற்று. அறியாைமயும் அக்கைறயின்ைமயும் மனிதகுல அழிவிற்கு
இரண்டு ெபாிய காரணங்கள்." குடிமக்கள், தகவலறிந்தவர்களாக இல்லாவிட்டால்
ஒரு ஜனநாயகம் ெசயல்படாது என்றும் அவர் கூறினார். "நாங்கள்
ெமன்ைமயாகவும், தயவாகவும், ... அறிவின் வழிைய ேபாற்றுேவாம். படிப்ேபாம்,
சிந்திப்ேபாம், ேபசுேவாம், எழுதுேவாம். மக்கள் மத்தியில் ஒவ்ெவாரு கட்டைளயும்
ஆைணயும் அவர்கள் கவனத்ைதப் ெபற ேவண்டும். அவர்களின் தீர்மானத்ைதப்
ெபற ேவண்டும்" என்றார்.

இந்தியாவில், ஒரு புதிய ேதசத்தின் பிறப்புக்கு வழிவகுத்த சுயராஜ்யத்துக்கான
துணிச்சலான நீண்ட ேபாராட்டம், எதிர்காலவிதியுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்த
ேபாராட்டம், உலகம் முழுவைதயும் ெசயலுக்கு தூண்டிய ஒரு ேபாராட்டம்- அந்த
ேபாராட்டம் தகவலறிந்த குடிமக்கைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது. காந்திஜி,
நீதிபதி இரானேடயின் கூற்றாக "நமது ஆட்சியாளர்கைள எச்சாிப்பதற்கு நாம்
அதிகமாக அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும், நீதிையத் ெதாிந்திருக்க ேவண்டும்" என்று
கூறினார்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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நவீன உலகில் இந்தியாைவ வழிநடத்திய ஆண்களும் ெபண்களும்,
அறிஞர்களாகவும் சாித்திர ஆசிாியர்களாகவும் மற்றும் தைலவர்களாகவும்
இருந்தார்கள். ேநரு சிைறச்சாைலயில் எழுதிய அற்புதமான புத்தகங்கைளப்
பாருங்கள். அரசியலைமப்பின் வைரவுத் திட்டத்ைத வகுத்த டாக்டர் அம்ேபத்காின்
ஆழமான அறிைவப் பாருங்கள். பதவியில் இருந்தேபாதும் முழுேநரமும்
கற்றுக்ெகாண்டிருந்த அறிஞர் ேபராசிாியர் ராதாகிருஷ்ணனின் உலகளாவிய
புகைழப் பாருங்கள்.

நமது உலகில் மிகப்ெபாிய ஜனநாயகங்களான இந்தியாவிலும், அெமாிக்காவிலும்,
நாம் அறிவறிந்த குடிமக்களாக இருக்கேவண்டிய சிறப்புக் கடைம இருக்கிறது. நாம்
அைனவருேம ெசயல்ஈடுபாடுள்ள குடிமக்களாக இருக்க ேவண்டும், நாம்
எல்ேலாரும் உைழக்க ேவண்டும், நாம் அைனவரும் சமூகப் பணியாளர்களாக
இருக்க ேவண்டும்.

உலகமுழுவதும் அறிவு கிைடக்கச் ெசய்வது நம் காலத்தின் மிகப்ெபாிய
நிைறேவற்றப் படாத வாக்குறுதி ஆயிற்று. நமக்கு நாேம அறிந்து ெகாள்வதால்,
நம் குழந்ைதகளுக்குக் கற்றுக்ெகாடுப்பதால் காலம் நம்ைமத் ேதாற்கடிக்காமல்
இருக்க முடியும். உலைக மாற்றப் ேபாராடுவதற்கு வளர்ச்சிப் பாைதயில் நாம்
ஒன்றாக நைடேபாட ேவண்டும். மார்டின் லூதர் கிங் அடிக்கடி ெசால்லுவார்:
"ேகாணலான வழிகள் ேநர் ெசய்யப் படேவண்டும், கடினமான சாைலகள்
ெமன்ைமயாக்கப்பட ேவண்டும்." ஒவ்ெவாருவராக இைணந்து, நாம் அந்த
மைலமீது பிரகாசிக்கும் நகரத்திற்கு வந்திருக்கிேறாம், அைனத்து அறிவும்
கிைடக்கக்கூடிய, ஒரு இலவச நூலகம் ெகாண்ட இடம் இது. எதிர்காலத்
தைலமுைறயினருக்கு நாம் பாிசளிக்கக்கூடிய நூலகம் இது.

இப்படிப்பட்ட நூலகத்ைத உருவாக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள். இது உணவுக்கான
உைழப்பு. இது ெபாதுமக்களுக்கான பணி.

ெஜய் ஹிந்த்! அெமாிக்காைவக் கடவுள் ஆசீர்வதிக்கட்டும்! நன்றி!

கார்ல்கார்ல்  மாலமூதின்மாலமூதின்  கருத்துகள்கருத்துகள்
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1952ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் தில்லியில், ஜாமா மசூதி அருேக ஒரு வயதான
முஸ்லிம் ெபண்ணுக்கு வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்படுதல்.

தில்லியில் 1946ஆம் ஆண்டுப் பாராளுமன்றத் ேதர்தலுக்கான வாக்கு ைமயம்.
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தில்லி நகராட்சித் ேதர்தல்கள், 1951 அக்ேடாபர் 15.

தில்லியில் அழியாத ைம பயன்படுத்தப் படுகிறது, 1952 ஜனவாி.
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1951 ெசப்டம்பர், தில்லிக்கு அருேக நாக்லாய் கிராமவாசிகள் வாக்களிக்கின்றனர்.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி. 71 (1939-1940), ப. 337, ராம்கட் காங்கிரஸில் டாக்டர்
ராேஜந்திர பிரசாத்துடன்.

சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி. 72 (1940), முகப்பு, தில்லி ஜமுனாலால் பஜாஜ்-உடன்.
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டிஜிட்டல்டிஜிட்டல் ( (எண்ணியல்எண்ணியல்) ) யுகத்தில்யுகத்தில்  சத்தியாகிரகம்சத்தியாகிரகம்: : ஒருஒரு
தனிநபர்தனிநபர்  என்னஎன்ன  ெசய்யெசய்ய  முடியும்முடியும்??

கார்ல்கார்ல்  மாலமூத்மாலமூத், , ேநஷனல்ேநஷனல்  ெஹரால்ட்ெஹரால்ட்,, 2017, 2017, ஜூைலஜூைல 8,  8, சிறப்புசிறப்பு 75  75 ஆண்டுஆண்டு
நிைனவுப்நிைனவுப்  பதிப்புபதிப்பு

இண்டர்ெநட் நமது தைலமுைறக்கு அறிைவ இலவசமாக அணுகத் தனித்தெதாரு
வாய்ப்ைப வழங்கியிருக்கிறது. அெமாிக்க மற்றும் இந்தியாவின் அரசாங்கங்களால்
எதிர்க்கப்படும் இந்த ஆசிாியர், எப்படி என்று நமக்கு ெதாியப்படுத்துகிறார்.

நமது உலகம் ெகாந்தளிப்பில் உள்ளது. உலகளாவிய வன்முைற மற்றும்
பயங்கரவாதம் உலகின் அைனத்து மூைலகளிலும் பரவியுள்ளது, நாம்
ெசயல்படவில்ைலெயன்றால் (நாம் ெசயல்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கவில்ைல), நமது
உலகத்தில் வருவாய்ச் சமநிைலயின்ைம,பசி, பஞ்சம் ெதாடர்ந்து பரவும்.
அத்தைகய ேபரழிவுகைள எதிர்ெகாள்ளும்ேபாது ஒருவர் என்ன ெசய்யமுடியும்?

இதற்கான பதில், பல ஆண்டுகளாக இந்த உலகில் ேபாதித்த, ஒளிகாட்டும்
ெபாிேயாாின் ேபாதைனகளில் இருக்கிறது. அவர்கள் தவறுகைளச்
சாிெசய்வதற்குப் ேபாராடினார்கள். இந்தியாவிலும் அெமாிக்காவிலும்-நமது நவீன
உலகில் மிகப்ெபாிய, மாெபரும் ஜனநாயகங்களான நாம் அவர்கைளப் பார்க்க
முடியும். இந்தியாவில், காந்தியின், ேநருவின், பிற அைனத்துச் சுதந்திரப்
ேபாராளிகளின் ேபாதைனகள் இதற்கு ஊக்கம் அளிக்கின்றன. அெமாிக்காவில்
மார்டின் லூதர் கிங், துர்குட் மார்ஷல், மற்றும் மனித உாிைமகளுக்காக பல
ஆண்டுகள் கடினமாகப் ேபாராடிய அைனவைரயும் முன்ேனாடிகளாக ேநாக்க
முடியும்.

தனிநபர்களாகச் ெசயல்படுவதற்கு முக்கியமானைவ ெதாடர்ந்து கவனம்
ெசலுத்துவதும் கவனம் குவிப்பதுமாகும். உலகத்ைத மாற்றுவதற்குத் ெதாடர்ந்து
கவனம் ெசலுத்துதல் என்பது, ஒரு குறுகிய முகநூல் பக்கம் அல்லது ஒரு ட்வீட்ைட
விட அதிகமான முயற்சி என்பதாகும். நீடித்த கவனம் என்பது, தவற்ைறச்
சாிெசய்வதற்குப் பல ஆண்டுகள் ஆகலாம், ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் காந்தி நமக்கு
நாேம கற்றுக் ெகாள்வைதத் ெதாண்டர்களுக்கு ேபாதித்தார். அத்துடன்
இந்தியாவில் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு காந்தி கற்பித்தது ஒழுக்கவியல், அறெநறி,
நற்பண்பு ஆகியவற்ைற காந்தி ேபாதித்தார். இன்று தைலவராக விரும்பும்
அைனவரும் ெசாிக்க ேவண்டிய பாடம் இது.

கவனக்குவிப்பு என்பது காந்திஜியிடமிருந்தும் அெமாிக்காவில் லூத்தர் கிங்கிடம்
இருந்தும் கற்றுக்ெகாள்ளகூடிய முக்கியமான பாடம். குறிப்பிட்ட முக்கியமான
ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்து அைத மாற்ற முயற்சி ெசய்யுங்கள். யதார்த்தமான
ஒன்ைறச் ெசய்யுங்கள். உப்பு வாிகைள நீக்குதல், ஒரு உணவக முகப்பில் மதிய
உணவு சாப்பிடுவதற்கான உாிைம, பள்ளிக்குச் ெசல்லும் உாிைம, ேதர்தலில்
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வாக்களிக்கும் உாிைம, பங்குதாரைர நீக்குதல் ேபான்று குறித்தேவார் இலக்ைக
நிர்ணயித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

பல ஆண்டுகளாக, நான் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கில் கவனத்ைதக் குவித்து
வருகிேறன், சட்ட விதிகைள ேமம்படுத்துவது. ஜான் எஃப் ெகன்னடி ஒரு முைற
ெசான்னார், நாம் அைமதிப் புரட்சியின் வழிையச் சாத்தியமற்றது ஆக்கினால்,
வன்முைறப் புரட்சி தவிர்க்க இயலாததாகும். ஒரு நீதிமிக்க சமுதாயத்தில், ஒரு
வளர்ந்த ஜனநாயகத்தில், நம்ைம நிர்வகிப்பதற்கான விதிகைள நாம் அறிந்திருக்க
ேவண்டும். நமது உலகத்ைத சிறப்பாகச் ெசய்ய இந்த விதிகைள மாற்றுவதற்கான
திறைன நாம் ெகாண்டுள்ேளாம்.

> > ெபாதுப்ெபாதுப்  பாதுகாப்புபாதுகாப்பு  விதிகளின்விதிகளின்  அணுகல்அணுகல்  ஏன்ஏன்  தைடெசய்யப்பட்டுள்ளதுதைடெசய்யப்பட்டுள்ளது??

நமது நவீன உலகில் சில சிறப்புவைகயான விதிகள் உள்ளன, அைவ ெபாதுப்
பாதுகாப்பு விதிகள். பாதுகாப்பான வீடுகைளயும் அலுவலகங்கைளயும் கட்டுவது,
ஆைலகளில் இயந்திரத்தில் ேவைலெசய்யும் ெதாழிலாளர்கைள பாதுகாப்பது,
பூச்சிக்ெகால்லிகைள ஒழுங்காகப் பயன்படுத்துவது, வாகனங்களின் பாதுகாப்பு,
நமது நீேராைடகள் மற்றும் கடல்கைளப் பாதுகாத்தல் இன்னும் பல உள்ளன.
இைவ நமது மிக முக்கியமான சட்டங்களில் சில.

உலெகங்கிலும், ஒருசில விதிவிலக்குகள் தவிர, சட்டத்தின் வலிைம ெகாண்ட
ெபாதுப் பாதுகாப்பு விதிகள் ேவண்டுெமன்ேற கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஐக்கிய
மாகாணங்களில், பல ெதாடர்ச்சியான அரசுசார்பற்ற நிறுவனங்கள் நமது கட்டிட
மற்றும் தீப்பாதுகாப்பு விதிைள உருவாக்குகின்றன, பின்னர் அைவ
சட்டமாக்கப்படுகின்றன . ஆயினும், இந்த விதிகள் நகல் ஒன்றுக்கு
நூற்றுக்கணக்கான டாலர்கள் வீதம் விற்கப்படுகின்றன, மிக முக்கியமாக அதனால்
பதிப்புாிைம உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது, எனேவ எந்த ஒரு நபரும் ஒரு தனிப்பட்ட
நபாிடம் இருந்து உாிமம் ெபறாமல் சட்டத்ைதப் ேபச முடியாது.

இந்தியாவில், இேத விஷயம் நடந்திருக்கிறது, ஆனால் இங்கு அரேச முக்கிய
ெபாதுப் பாதுகாப்புத் தகவைல விநிேயாகம் ெசய்வைதக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
இந்திய தரநிைலகள் அைமப்பு இவ்விதிகளின் பதிப்புாிைமகைள
உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்தியாவில் ேதசிய கட்டட விதிக்கு INR 13,760
வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த முக்கியமான ெபாதுப் பாதுகாப்புத் தரங்கள் தங்கள்
தனிப்பட்ட ெசாத்து என்பைதயும், உள்ளடக்கத்ைத வாசிக்க அல்லது ேபச
விரும்பும் எவரும் உாிமம் ெபற ேவண்டும், கட்டணத்ைத ெசலுத்த ேவண்டும்
என்றும் அந்த அைமப்பு கூறுகிறது. மிக முக்கியமாக, எந்தெவாரு நபரும்
குறியீடுகளின் பயன்படுத்தக்கூடிய பதிப்ைப அனுமதியின்றி ெவளியிடக்கூடாது
என்றும் அைமப்பு கூறுகிறது, அப்படி ெவளியிடுவைத அவ்வைமப்பு
அனுமதிக்காது.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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அரசாங்கத்தின் ேபரழிவு ஆயத்தப் பைடக் கூட்டத்தில், அைனத்து அரசு
அதிகாாிகளும் அவசரக் காலத்தில் இந்த முக்கியப் பாதுகாப்பு விதியின் நகல்கைள
ைவத்திருக்க ேவண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டேபாது, ஒவ்ெவாரு அலுவலக
அதிகாாியும் அதைனப் ெபறுவதற்கு ஒர் உாிம ஒப்பந்தத்தில் ைகெயழுத்திட்டு INR
13,760 கட்டணம் ெசலுத்த ேவண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டதாக நான்
ேகள்விப்பட்ேடன். எவ்வித நகலாக்கமும் அனுமதிக்கப்படவில்ைல.

பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த சூழ்நிைலைய மாற்ற நான் முயன்ேறன். நான்
ெதாடங்கிய சிறிய அரசு சாரா அைமப்பு, உலெகங்கிலும் இருந்து சட்டத்தின்
ஆற்றல்ெபற்ற பாதுகாப்புக் குறியீடுகைள வாங்கத் ெதாடங்கியது. அெமாிக்காவில்,
நான் வாங்கி, ஸ்ேகன் ெசய்து, 1,000 க்கும் ேமற்பட்ட கூட்டாட்சிப் பாதுகாப்பு
விதிகைள ெவளியிட்ேடன். இந்தியாவில், 19,000 இந்தியத் தரநிைலகைள வாங்கி,
அவற்ைற இைணயத்தில் ெவளியிட்ேடன்.

காகிதப் பிரதிகள் வாங்கி அவற்ைற ஸ்ேகன் ெசய்வைதவிட அதிகப் பணி
ெசய்ேதாம். நாங்கள் பல முக்கிய ஆவணங்கைள எடுத்து நவீன வைலப்
பக்கங்களாக அைவகைள மறுதட்டச்சு ெசய்து, அைனத்து விளக்கப்படங்கைளயும்
மறுபடி வைரந்து, நவீன அச்சுகைளப் பயன்படுத்திேனாம். பார்ைவக்
குைறபாடுள்ளவர்கள் ஆவணங்களில் ேமலும் திறம்பட ெசயல்படுமாறு தரங்கைள
விதிகளாக மாற்றிேனாம். கிைடத்த விதிகைள மின்நூல்களாக மாற்றிேனாம்.
முழுப்பனுவல் ேதடல், புத்தக அைடயாளங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான வைலத்
தளத்ைத வழங்கிேனாம்.

> > அெமாிக்கஅெமாிக்க,, இந்தியஇந்திய  அரசாங்கங்கள்அரசாங்கங்கள்  மகிழ்ச்சியைடயவில்ைலமகிழ்ச்சியைடயவில்ைல

அந்தச் சக்திகள் மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல. அெமாிக்காவில் எங்கள்மீது ஆறு
வாதிகள் தீவிரமாக வழக்குத் ெதாடர்ந்தனர். சட்டத்ைதப் பற்றி ேபசுவதற்கான
உாிைம பற்றிய எங்கள் வழக்கு இப்ேபாது அெமாிக்க ேமல்முைறயீட்டு
நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. இந்தியாவில், தர அைமப்பு எங்களுக்கு ேமலும் எந்த
ஆவணத்ைதயும் விற்க மறுத்தது-அைமச்சகத்திற்கு அளித்த நிவாரண மனுைவ அது
நிராகாித்தது-இந்தியாவில் எங்கள் சகாக்களுடன் ேசர்ந்து, தற்ேபாது தில்லி உயர்
நீதிமன்றத்தில் ெபாது நல வழக்கு ஒன்று ெதாடுத்திருக்கிேறாம். எங்கள்
வழக்கறிஞர்கள் இலவசமாகத் தங்கள் ேநரத்ைதச் ெசலவிட்டுள்ளனர், ேமலும்
அவர்கள் 10 மில்லியன் டாலர்கள் எங்கள் பணிையத் தற்காப்புச் ெசய்யசட்ட
உதவிக்கு நன்ெகாைட அளித்திருக்கிறார்கள்.

நீதிமன்றத்தில் நீதிைய ேவண்டும் அேதேவைளயில், இந்த ஆவணங்கள் ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான பார்ைவயாளர்களுக்கு இண்டர்ெநட்டில்
கிைடக்கச் ெசய்கிேறாம். இந்தியத் தரநிைலகள் சிறந்த இந்தியப் ெபாறியியல்
நிறுவனங்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப் படுகின்றன, மாணவர்களும்
ேபராசிாியர்களும் தங்கள் கல்விக்கு அவசியமான முக்கியமான தரநிைலகைள
எளிதில் அணுகுவதில் மகிழ்ச்சியைடகிறார்கள்.

டிஜிட்டல்டிஜிட்டல் ( (எண்ணியல்எண்ணியல்) ) யுகத்தில்யுகத்தில்  சத்தியாகிரகம்சத்தியாகிரகம்
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ஒவ்ெவாரு தைலமுைறயினருக்கும் ஒரு பணிக்கான வாய்ப்புள்ளது. இைணயம்
நமது உலகத்திற்கு உண்ைமயிேலேய சிறந்த வாய்ப்ைப வழங்கியுள்ளது:
அைனத்து மக்களுக்கும் உலகளாவிய அறிவு கிைடக்கச் ெசய்கிறது. அரசாங்கத்தின்
கட்டைளகைள, நமது ெபரும் ஜனநாயங்களின் சட்டங்கைள அணுகுவதில் நான்
கவனம் ெசலுத்துகிேறன், ஆனால் அது ஒரு ெபாிய வாக்குறுதியின் ஒரு சிறிய
பகுதியாகும்.

நம் பார்ைவைய ேமல்ேநாக்கிச் ெசலுத்த ேவண்டும். நமது நவீன உலகில், அறிவு
இலக்கியம், ெதாழில்நுட்ப ஆவணங்கள், சட்டம் அல்லது அறிவின் பிற
களஞ்சியங்கள் கிைடப்பைதக் கட்டுப்படுத்துவைத மன்னிக்க முடியாது.
பர்த்ருஹாியின் நீதிசதகம் நமக்கு "அறிவு என்பது யாரும் ெகாள்ைளயடிக்க
முடியாத ெசல்வம்" என்று ேபாதிக்கிறது. அறிவு என்பது அைனவருக்கும்
இலவசமாகக் கிைடக்க ேவண்டும்.

அறிவும் சட்ட விதிகளும் உலகளாவிய அளவில் கிைடப்பது இன்று நம்மால்
எதிர்ெகாள்ள முடியாதைவ எனத் ேதான்றும் இந்த அபாயகரமான தைடகைளச்
சமாளிக்க உதவும். ஆனால், காந்தி அவ்வப்ேபாது நமக்குச் ெசால்லியதுேபால நாம்
ெபாது ேவைலகளில் ஈடுபட்டால் மட்டுேம அது நடக்கும். ேமலும், நாம்
அைனவரும் குறிப்பிட்ட குறிக்ேகாள்களில் கவனம் ெசலுத்துவதன் மூலமும்,
ெதாடர்ந்து விடாமுயற்சியுடன் ெசயல்படுவதன் மூலமும் மட்டுேம இது நடக்கும்.

மார்டின் லூதர் கிங், தவிர்க்க முடியாத தன்ைம ெகாண்ட பாைதகளில் மாற்றம்
வருவதில்ைல என்று நமக்குக் கற்பித்தார், அது ெதாடர்ந்த ேபாராட்டத்தினால்
மட்டுேம வருகிறது. நாம் உலகத்ைத மாற்றலாம், ஆனால் நாம் ேபாராட ேவண்டும்.
நாம் அவ்வாறு ெசய்தால், அது நமக்கு அறிைவக்ெகாடுக்கின்ற, உச்சியில் உள்ள
அந்த மைலமீது இருக்கும் ஒளிமிக்க நகரத்திற்கு நம்ைமக்ெகாண்டு ெசல்லும். அங்கு
நீதி நீராகப் பாயும், உண்ைம வலிைம மிக்க நீேராைடயாக இருக்கும்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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1954 அக்ேடாபர் 28இல் ஷாங்காய் நகாில் இளம் முன்ேனாடிகளின்
அரண்மைனக்குச் ெசல்கிேறாம்.

1956 டிசம்பர் 16, ெபன்சில்ேவனியாவில் ஜனாதிபதி ஐசன்ேஹாவாின்
பண்ைணயில்.
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1957 நவம்பர் 14 அன்று புது ெடல்லியில் சிறார் தினக் ெகாண்டாட்டம் ஒன்றில்
பிரதம மந்திாி ேநரு.
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1958 ெசப்டம்பர் 16 அன்று தனது பூட்டான் பயணத்திற்கான சாைலைய அைமத்த
ெதாழிலாளர்களுடன் பிரதம மந்திாி.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி 73 (1940-1941), முகப்பு, சிம்லாவில் அரசப் பிரதிதிையச்
சந்திக்கச் ெசல்லும் வழியில்

சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி 84 (1946), பக்கம் 81, ஜவஹர்லால் ேநருவுடன்.
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தகவல்தகவல்  உாிைமஉாிைம, , அறிவின்அறிவின்  உாிைமஉாிைம::டாக்டர்டாக்டர்  சாம்சாம்
பித்ேராதாவின்பித்ேராதாவின்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்

2017 2017 அக்ேடாபர்அக்ேடாபர் 15,  15, ேஹக்ேஹக்  கீக்கீக்  கீக்அப்கீக்அப் ( (வருைகதருவருைகதரு  திறானளர்களின்திறானளர்களின்
ெபாதுச்ெபாதுச்  ெசாற்ெபாழிவுகள்ெசாற்ெபாழிவுகள்), ), நியூமாநியூமா (NUMA)  (NUMA) ெபங்களூருெபங்களூரு..

நண்பர்களுக்கு, மதிய வணக்கம். உங்களுடன் இருப்பது எனக்கு கிைடத்த சிறப்பு
பாக்கியம்.

நான் எதற்குள் நுைழகிேறன் என்பைத உணரவில்ைல. நான் இங்கு வந்த ேபாது,
கார்ல் என்னிடம் ெசான்னார், இன்று பிற்பகல் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது, நாங்கள்
என்ன ெசய்யப் ேபாகிேறாம் என்ற விஷயத்தின் பின்னணிைய ேநற்றுச் சிறிது
விளக்கினார், அதனால் நான் நியூமாவில் இங்கு வந்துள்ேளன். "நாம் சாியான
இடத்தில் இருக்கின்ேறாமா? " என்று நான் ேகட்ேடன்.

ஆனால் உங்கள் எல்ேலாைரயும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.
இன்ைறய இைளஞர்களாகிய நீங்கள் இந்தியாவில் ெசய்வைதக் கண்டு
ஆச்சாியப்படுகிேறன். உங்கைள நிைனத்து நான் மிகவும் ெபருைமப் படுகிேறன்.
பழங்குடி மக்களுடன் ேவைலெசய்யும் ஒருவைரச் சந்தித்ேதன். சட்டங்களில்
ேவைல ெசய்யும் ேவறு ஒருவைரயும் சந்தித்ேதன். புதிய இந்தியாைவக்
கட்டிெயழுப்ப மிகவும் ஆர்வமாக உள்ள உங்களில் பலைரச் சந்தித்திருக்கிேறன்.

உங்களில் சிலைரப் பார்க்கும்ேபாது, இந்தியாவின் எதிர்காலத்ைதப் பற்றி எனக்கு
மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. எனது பயணம் நீண்ட ஒன்று. நான் 1942 இல்
பிறந்ேதன். எனக்கு 75 வயதாகிவிட்டது, இந்தியச் சுதந்திரத்தின் ஆரம்ப நாட்கள்
அைவ.

வளர்ந்தேபாது, மகாத்மா காந்தி, ேநரு, பேடல், அபுல் கலாம் ஆசாத், சுபாஷ் சந்திர
ேபாஸ் ஆகிேயார் எங்கள் எண்ணத்தில் இலட்சியங்களாக இருந்தார்கள். நாங்கள்
காந்தியுடன் வளர்ந்ேதாம், அைனவைரயும் ஏற்றுக் ெகாள்ளுதல், சத்தியம்,
நம்பிக்ைக, சுய நம்பிக்ைக, எளிைம, தியாகம், ைதாியம் ஆகியவற்ைறக்
கற்றுக்ெகாண்ேடாம்.

ேமற்கண்ட அந்த வார்த்ைதகள் அைனத்தும் சிறிய குழந்ைதகளாக இருந்தேபாது
மிகவும் அர்த்தமுள்ளைவயாக இருந்தன. என் தந்ைத கல்வி கற்றவர் அல்ல. ஆனால்
எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஐந்து ெபாிய புைகப்படங்கள் இருந்தன, அந்த ஐந்து
புைகப்படங்களும் ேமேல கூறிய தைலவர்களின் புைகப்படங்கள், நாங்கள்
பள்ளிக்கும் கல்லூாிக்கும் ெசன்றேபாது எங்கள் மனத்தில் இந்தியாைவப் பற்றிய
அவர்களது கருத்து மிகவும் முக்கியமானதாக இருந்தது.

1964இல் அெமாிக்காவுக்குச் ெசன்ேறன், 60களில் நான் ெகாஞ்சம் கல்வி
கற்றேபாது இந்தியாவில் மூன்று அடிப்பைடப் பிரச்சிைனகள் உள்ளன என்பைத
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உணர்ந்ேதன்: ேவறுபாடுகள், மக்கள்ெதாைக, வளர்ச்சி. உண்ைமயில் இதைனச்
சமாளிக்க முதல்ேதைவ ஒருங்கிைணப்பு.

1979இல் நான் தில்லிக்கு வந்ேதன், சிகாேகாவில் இருந்த என் மைனவியிடம்
ெதாைலேபசியில் ேபச முடியவில்ைல, அதுவும் ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ேஹாட்டலில்
இருந்து.

எனேவ, சிறிது ெபருைமயுடனும், நிைறய அறியாைமயுடனும் நான் "நான் இந்த
ேமாசமான விஷயத்ைதச் சாிெசய்யப் ேபாகிேறன்" என்று ெசான்ேனன். என்
வாழ்க்ைகயின் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் ெதாைலேபசிகைளச்
சாிெசய்ய முயற்சி ெசய்ேதன்.

ராஜீவ் காந்தி எனக்கு அரசியலில் நாட்டத்ைத ஏற்படுத்தினார், ஒன்றுேசர்தல்
இன்றித் ெதாடக்கம் இல்ைல என்பைத உணர்ந்ேதன். பிறகு நாங்கள் இரண்டு
மில்லியன் ெதாைலேபசி இைணப்புகைளக் ெகாண்டுவந்ேதாம். இந்த ேவைலக்கு
15 வருடங்கள் ேதைவப் பட்டது. அது உங்களுக்குத் ெதாியாது, ஆனால் உங்கள்
தாத்தாவுக்குத் ெதாியும், உங்கள் அப்பாவுக்கும் ெதாியாமல் இருக்கலாம். இன்று,
நம்மிடம் 1.2 பில்லியன் ெதாைலேபசிகள் உள்ளன. ஒரு பில்லியன்
இைணப்புகைளக் கடந்த நாடு நம் நாடு.

இந்த இைணப்புகைளக் ெகாண்டு நாம் என்ன ெசய்கிேறாம் என்பது முக்கியக்
ேகள்வி.

இரண்டாவது சவால் அறிவு. யாவருக்கும் ெபாதுவாக அறிைவக்
ெகாண்டுவருவதற்கு, நீங்கள் இந்த ஒன்றுேசர்தைலப் பயன்படுத்த ேவண்டும்,
தகவைல ஜனநாயக மயமாக்க ேவண்டும். எனேவ, அறிவூட்டல் குழு, தகவல்
அறியும் உாிைம, அறிவுக்கான உாிைம ேபான்றவற்ைறத் ெதாடங்கிேனாம், இைவ
அைனத்தும் மக்களிைடயில் அதிகம் ேபசப்படவில்ைல. நாங்கள் எைதப் பற்றி
ேபசுகிேறாம் என்பதுபற்றி அவர்களுக்குத் ெதாியவில்ைல. நான் ெதாைலேபசியில்
என் ேவைலைய ஆரம்பித்தேபாது எனக்கு நிைனவிருக்கிறது: உணவு மற்றும்
ேவளாண்ைமையப் பற்றி கவைலப்பட ேவண்டிய இந்தியாவில்
ெதாைலேபசிகைளச் சாி ெசய்ய முயல்கின்ற இந்த ஆள், ெவளிநாட்டில் இருந்து
திரும்பியவர், என்ன சாதிக்கப்ேபாகிறார் என்று பல முக்கியமான முன் பக்க
விமாிசனக் கைதகைள எழுதினார்கள்.

அவர்களுக்கு என் பதில் : "ேவளாண்ைமைய எப்படிச் சாிெசய்வது என்று எனக்குத்
ெதாியாது, அதற்கு ேவறு யாைரயாவது ேதட ேவண்டும். என் ேவைலைய எப்படிச்
ெசய்வது என்று எனக்குத் ெதாியும். நான் ெதாைலேபசிகைள சாி ெசய்ய முயற்சி
ெசய்ேவன், நான் அைதச் ெசய்ய முடியும் என்ற உத்தரவாதம் இல்ைல, ஆனால்
இந்தியாவில் ஒவ்ெவாரு சிறிய விஷயமும் முக்கியம். நீங்கள் என்ன ெசய்ய முடியும்
என்று உங்களுக்கு நன்றாகத் ெதாியும், ேவறு ஒருவர் ேவறு ஒன்ைற
அறிந்திருக்கிறார், நாம் எல்ேலாரும் இங்ெகான்றும் அங்ெகான்றுமாகச் சிறு
துளிகைளச் ேசர்க்கிேறாம், அது ஒன்று ேசரும் என நம்புேவாம். "

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி

74



பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாம் கனவு கண்ட விஷயங்கள் அைனத்ைதயும் இன்று
உண்ைமயில் நீங்கள் நிகழ ைவக்கிறீர்கள். உங்கள் ஆதரவு இல்லாமல், எங்கள்
ேவைல அைனத்தும் பாதிக்கப்படும். இைத யாரும் புாிந்து ெகாள்ள மாட்டார்கள்.

எனக்கு, ெவளிப்பைடயான அரசாங்கம் முக்கியமானது. தரவுகள்
ெவளிப்பைடயாக இருப்பது அதன் அடித்தளமாகும். எனேவ ஒபாமா இங்கு
வந்தேபாது, அவரும் நானும் அைர மணிேநரம் ேபசிேனாம். இந்தியாவில்
கிராமப்புறப் பகுதிகைள இைணப்பதற்கு ேமலும் கண்ணாடியிைழகள்
பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாங்கள் இந்தியாவில் என்ன ெசய்து
ெகாண்டிருக்கிேறாம் என்பைத நாங்கள் விளக்க முயன்ேறாம், அவைர
இராஜஸ்தானுடன் இைணத்ேதாம். இைணப்புத் தளம், ஜிஐஎஸ், யூஐடி, தரவு
ைமயங்கள், இைணயப் பாதுகாப்புப் பயன்பாடுகள் ேபான்ற தளங்களில் நாங்கள்
பணியாற்றிக்ெகாண்டிருக்கின்ேறாம் என்று அவாிடம் விளக்கியேபாது அவர்
ஆச்சாியப்பட்டார்.

"சாம், நீங்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கைள எப்படிச் சிந்திக்கின்றீர்கள்?"
என்று அவர் ேகட்டார். "நாங்கள் அப்படி சிந்திக்கவில்ைல என்றால், புதிய
இந்தியாைவ உருவாக்க முடியாது." பைழய கருவிகைளக் ெகாண்டு புதிய
இந்தியாைவ உருவாக்குவது மிகவும் கடினம்.

புதிய கருவிகள் மற்றும் இைளஞர் திறைமகைளப் பயன்படுத்துவதுதான்
நமக்கிருக்கும் ஒேர நம்பிக்ைக. நான் இந்தியாவின் இளம் திறைமயாளர்கைள
உறுதியாக நம்புகிேறன். 1984 இல் நான் CDOT [ெடலிமாடிக்ஸ் அபிவிருத்தி
ைமயம்] ெதாடங்கிய ேபாது, நிறுவனத்திலுள்ேளாாின் சராசாி வயது 23. அங்ேக
மிகவும் திறைமயான இைளஞர்கள், கடின உைழப்பாளிகள், ேநர்ைமயான,
உறுதியான, ைதாியமான, அர்ப்பணிப்புைடய, ேதசியவாதிகள் இருந்தார்கள்.
அவர்கள் விஷயங்கைளச் ெசயல்பட ைவத்தார்கள்.

"நீங்கள் ஏன் இைளஞர்கைள மட்டும் பணியமர்த்துகிறீர்கள்?" எனச் சிலர்
ேகட்டார்கள், "அவர்கள் புதிதாக இருப்பவர்கள், அவர்கள் ஆற்றல், உற்சாகம்
நிைறந்தவர்கள், தங்கள் மனநிைலயில் ெகட்டுப் ேபாகாதவர்கள்" என்று
ெசான்ேனன்

இந்தியாவில் நிைறய பிரச்சிைனகள் உள்ளன, அதனால் நமக்கு நிைறய சவால்கள்
இருக்கின்றன. இந்தியாவிலுள்ள பிரச்சிைனகைளப் பற்றி மக்கள் என்னிடம்
ெசால்லும்ேபாது, "இந்தியாவில் உள்ள பிரச்சிைனகைளக் கண்டறிய உங்களுக்குத்
திறைமமிக்கவர்கள் ேதைவயில்ைல" என்றனர். இந்தியாவில் தீர்வுகைள
அைடயாளம் காண உங்களுக்கு திறைம உைடேயார் ேதைவ இல்ைல. இந்திய
மக்களுக்கு ஏதாவது ெசய்ய, ெசய்யத் தயாராக உள்ள ைதாியமான மக்கள்தான்
ேதைவ.

நாம் ெசல்ல ேவண்டிய தூரம் மிகவும் அதிகம். அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்கு நமக்கு
ேவைல ஏற்ெகனேவ உள்ளது. கடந்த 40 ஆண்டுகளாக நான்

டாக்டர்டாக்டர்  சாம்சாம்  பித்ேராதாவின்பித்ேராதாவின்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்

75



ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கிேறன், "உலகின் சிறந்த மூைளகள் பணக்காரர்களின்
பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதில் பரபரப்பாக இருக்கின்றார்கள், உண்ைமயில்
அவர்களுக்குத் தீர்ப்பதற்குப் பிரச்சிைனகள் இல்ைல."

இதன் விைளவாக, ஏைழகளின் பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்கு சாியான திறைம
மிக்கவர் இல்ைல. ஏைழகளின் பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்கு உலகில் ேவறு எங்கும்
ஒப்பிடமுடியாத திறைமகைளக் ெகாண்ட ஒேர நாடு இந்தியா மட்டுேம. வறுைமக்
ேகாட்டிற்கு கீேழயுள்ள 400 மில்லியன் மக்கைள உயர்த்துவதற்கான தீர்ைவ
இந்தியா காண ேவண்டும், பின்னர் அந்தத் தீர்வு உலகின் மற்றப் பகுதிகளில்
பயன்படுத்தப்ப முடியும்.

நாம் முரண்பாடுகைளக் ெகாண்டவர்கள். இந்தியாைவப் பற்றி நான்
ெசால்லக்கூடிய எைதயும் நீங்கள் எதிர்த்துப் ேபச முடியும், நீங்கள் 100% சாிதான்.
அதுதான் இந்தியாவின் அழகு. பன்முகத்தன்ைமதான் புதுைமையக்
ெகாண்டுவருவதற்கு வளமான இடமாகும், மற்றும் நாம் உலகின் மிகவும்
ேவற்றுைமகள் ெகாண்ட நாடு. ஒருேவைள அவர்கள் 'ெபயர்ெபற்ற' இந்தியர்கள்
ேபால் இல்லாமல் இருக்கலாம்.

ஒருமுைற ெமக்ஸிேகாவில் இருந்த சமயத்தில் நான் இந்திய தூதருக்காகக்
காத்திருந்ேதன் . 500 ேபர் கலந்துெகாள்ளும் ஒரு கூட்டத்தில் நான் ஒரு பிரதான
ேபச்சாளராக இருந்ேதன். யாேரா ஒருவர் "இந்தியத் தூதர் வருகிறார்" என்று
ெசான்னார். எனேவ அவைர வரேவற்கத் தயாராேனன், அவைரப் பார்க்க
முடியவில்ைல. இறுதியாக "அவர் எங்ேக?" என்று ேகட்ேடன். "ஓ, அவர்
உங்களுக்காக காத்திருந்தார், அவர் முன் வாிைசயில் உட்கார்ந்திருக்கின்றார்"
என்று ஒரு நபர் கூறினார்.

நான் ேபாேனன், அவர் சீனர் ேபால் இருந்தார். ஏெனன்றால் அவர் வடகிழக்கில்
இருந்து வந்தவர். என் பின்புலத்ைத ைவத்து, இந்தியத் தூதர் என்ைனப் ேபால்
இருக்க ேவண்டும் என்று கருதுகிேறன்.

இதுதான் இந்தியாவின் அழகு. இந்தியா ெகாண்டாடப்பட ேவண்டியநாடு,
ஆனால் இன்று நான் இந்தியாைவப் பார்க்கும் ேபாது கவைலப்படுகிேறன்.

மக்கள் தகவைலத் தாங்கேள ைவத்துக் ெகாள்ள முயற்சிக்கும்ேபாது, சமூக
ஊடகங்களில் ெபாய்கைளப் பரப்பும்ேபாது, சுதந்திரத்ைத தாக்கும்ேபாது அது
கவைலப்படத் தக்கதாக இருக்கிறது. அதுதான் நீங்கள் எல்ேலாரும் பணிெசய்ய
ேவண்டிய இடம். குைறந்தபட்சம் கணினிெவளியில் அைனவரும் உண்ைமயாக
இருக்க ேவண்டும். அது அைனவாின் முன்ேனற்றத்திற்கும் முக்கியம். இத்திட்டம்
ஒரு பிராந்தியத்திற்ேகா பிராமணர்களுக்ேகா, இந்து அல்லது முஸ்லீமுக்ேகா
ெசாந்தமானதல்ல. இதில் எந்தவிதமான தீண்டாைமயும், ேவறுபாடுகளும் இல்ைல.

சாத்தியமான எல்லா வழிகளிலும் அைனவைரயும் நாங்கள் இைணத்துக்
ெகாள்கிேறாம். தகவல் அைனவருக்குமானது. இன்று இந்தியாவில் நடக்கும்

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி

76



விவாதம் மிகவும் சாதாரணமானது. நாம் உண்ைமயில் இந்தியாவில்
உைரயாடலின் தளத்ைத உயர்த்த ேவண்டும்.

நான் இப்ெபாழுது ஒரு புத்தகம் எழுதிக்ெகாண்டிருக்கிேறன் சில வருடங்களுக்கு
முன் என் ேபத்திக்காக நான் ஒரு புத்தகம் எழுதிேனன் . இப்ெபாழுது என் ேபத்திக்கு
ஆறு வயது. சான் பிரான்சிஸ்ேகாவில் வாழ்ந்து வருகிறாள். ஒருநாள், "75
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அெமாிக்காவில் வசித்த வந்த
இந்த முதியவர் யார்?" என்று அவள் வளர்ந்து ேகள்வி ேகட்பாள்.

அவரது தந்ைத, அெமாிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தவர், வித்தியாசமாக இருப்பார்
என்று ெசால்லப் ேபாகிறார். அவளுைடய தந்ைதக்கு எனக்குத் ெதாிந்த வறுைம
ெதாியாது. இந்தியாவில் ஒரு சிறிய பழங்குடி கிராமத்தில் நான் பிறந்ேதன், என்
அம்மா வீட்டிேலேய எட்டுக் குழந்ைதகைளப் ெபற்றாள் என்பைத அவரால்
புாிந்துெகாள்ள முடியாது. மருத்துவர் கிைடயாது, ெசவிலியர் இல்ைல,
மருத்துவமைன இல்ைல, மருந்து இல்ைல. பள்ளிகள் இல்ைல. நான் அவர்களிடம்
ெசால்லும் ேபாதும், அப்பா சும்மா கைத ெசால்கிறார் என்று நிைனப்பார்கள்.

இது யதார்த்தமாக இருக்க முடியாது. இந்தியாைவ மாற்ற ேவண்டும் என்பதுதான்
என் எண்ணம். வறுைமக் ேகாட்டிற்கு கீழ் வாழும் 400 மில்லியனுக்கும் அதிகமான
மக்கைள உயர்ந்துவதற்குத் ெதாழில்நுட்பத்ைத நாம்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளவில்ைலெயனில், நாம் நமது ேவைலையச் ெசய்யவில்ைல
என்று அர்த்தம்.

ேமலும் ேகாடீசுவரர்கள் உள்ள ஒரு இந்தியாைவ உருவாக்க நாம் விரும்பவில்ைல.
அவர்கள் இருப்பதானால், அவர்கள் அதிகாரம் மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள்..
அவர்களுக்கு எதிராக எனக்கு ஒன்றுமில்ைல. ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள
அைனத்ைதயும் மாற்றும் ெதாழில்நுட்பத்ைத நான் பயன்படுத்த விரும்புகிேறன்.
அது அறிவிலிருந்து மட்டுேம வர முடியும்.

அது உங்கைளப் ேபான்றவர்களிடமிருந்து மட்டுேம வர முடியும். அது
ெவளிப்பைடத் தன்ைமயில் இருந்துதான் வர முடியும். எனக்கு, ெவளிப்பைடத்
தன்ைம, கிைடப்பு, ெசயலுக்குப் ெபாறுப்ேபற்றல், வைலத்தளம்,
ஜனநாயகமயமாக்கல், அதிகார ைமயமழிப்பு ஆகியவற்ைறத் தகவலறிவுதான்
ெகாண்டுவருகிறது. இைவ அைனத்தும் காந்திய வழி.

இன்று காந்தி இருந்தால், உங்கைளச் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடவார்.
அகமதாபாத்தில் நாைள மறுநாள் நான் ேபசுகிேறன். உண்ைமயில், கார்லும்
நானும் கடந்த ஆண்டு அக்ேடாபர் 2ஆம் நாைள சாபர்மதி ஆசிரமத்தில் கழித்ேதாம்,
காந்தியின் கருத்துக்கைள இந்தத் தகவல் யுகத்தில் பரப்புவதில் உண்ைமயாகேவ
கவனத்ைதக் குவிக்க முயன்ேறன், ஒருங்கிைணவது பற்றியும் எவ்விதம் மனித
வரலாற்றில் காந்தி எந்தக் காலத்ைதயும்விட இப்ெபாழுது மிகவும் அவசியமாக
இருக்கின்றார் என்பது பற்றியும் மக்களிடம் ெசால்லேவண்டும்.

டாக்டர்டாக்டர்  சாம்சாம்  பித்ேராதாவின்பித்ேராதாவின்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்
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இரண்டாவது புத்தகம் பற்றிச் சற்றுமுன் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லிக்
ெகாண்டிருந்ேதன். நான் உலகத்ைத மறுவடிவைமப்பைதப் பற்றி ஒரு புத்தகத்ைத
எழுதுகிேறன். இன்று நாம் வடிவைமத்துள்ள உலகம் முற்றிலும் பயனற்றது. கைடசி
வடிவைமப்பு இரண்டாம் உலகப் ேபாருக்குப் பின்னர் அெமாிக்காவால்
உருவாக்கப்பட்டது. ஐ.நா, உலக வங்கி, ேநட்ேடா, சர்வேதச நாணய நிதியம்,
ெமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, ெமாத்த ேதசிய உற்பத்தி, தனிநபர் வருமானம்,
பாிமாற்றச் சமநிைல, ஜனநாயகம், மனித உாிைமகள், முதலாளித்துவம், நுகர்வு
மற்றும் ேபார்கள் இைவ யாவும் அெமாிக்காவின் வடிவைமப்புகள்.

இந்த விஷயங்கள் எதற்கும் இனி அர்த்தமில்ைல. ெமாத்த உள்நாட்டு
உற்பத்திஎன்பதற்குச் சற்றும் அர்த்தேம இல்ைல. ஆனால் நாம் இன்னும் அைதப்
பின்பற்றுகிேறாம். இன்று அளவீடுகள் அைனத்தும் ெபாிய தரவு, மைறமுகக்
கணினியாக்கம், பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றிலிருந்து பயன்ெபற முடியும். முன்னாளில்
அது சாத்தியமில்ைல, நீங்கள் எல்ேலாரும் ெமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பைத
ஒப்புக் ெகாண்டீர்கள். இன்று நீங்கள் ெசன்று பல சிறிய விவரங்கைள
விட்டுவிடலாம், ஏெனனில் நீங்கள் ஆய்வு ெசய்யப ெபாிய தரவுகள் உள்ளன.

நீதிமன்றத்தில் இருந்து அைனத்து தரவுகைளயும் எடுத்து, வைலத்தளத்தில்
ைவத்திருப்பதாக இங்ேக யாேரா கூறினார்கள் என்பது எனக்கு மிகவும்
சந்ேதாஷமாக இருந்தது. நான் நமது தைலைம நீதிபதிகள் அைனவாிடமும் ஏழு
ஆண்டுகள் ேபாராடிேனன். ஒவ்ெவாரு புதிய தைலைம நீதிபதி
நியமிக்கப்படும்ேபாதும், அடுத்த நாள் அவருடன் ேபசிேனன், அவரது வீட்டிற்கு
ெசன்ேறன். டீ சாப்பிடுகிேறாம். பிறகு, "நீதிையப் ெபறுவதற்கு 15 வருடங்கள் ஏன்?
உங்கள் அறிக்ைககள் அைனத்ைதயும் கணினிமயமாக்குவது ஏன் மிகவும்
கடினமாக இருக்கிறது? மூன்று வருடங்களில் நீதி கிைடக்க வழி ெசய்யக்கூடாதா?"
என்று அவாிடம் ேகட்ேபன். அவர் "ஆம் சாம் பித்ேராதா, நீங்கள் ெசால்வைத
ஒத்துக்ெகாள்கிேறாம், நல்ல ேயாசைன, அப்படிேய ெசய்ேவாம்" என்று
ெசால்வார். பிறகு எதுவும் நடக்காது.

எட்டு மாதங்களில், புதிய தைலைம நீதிபதி வருவார். எனேவ நான் மீண்டும்
அவாிடம் ெசல்ேவன். அவர் கூறுவார், "நீங்கள் மிகவும் சாியாகச் ெசால்கின்றீர்கள்,
இந்தமுைற கண்டிப்பாகச் ெசய்கிேறாம்." நல்ல எண்ணத்துடன் ெசால்கிறார்கள்,
ெசய்ய நிைனக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களால் அைதச் ெசய்ய முடியாது.

இந்தியாவில் ஒரு வழக்கில் தீர்ப்புக் கூற ஏன் 15 ஆண்டுகள் ஆகிறது? நீங்கள்
அைனத்து நிபுணத்துவத்ைதயும் ெகாண்டு ெசய்தால், அது ஒரு ஆண்டு, அல்லது
இரண்டு, ஒருேவைள மூன்று ஆண்டுகளில் முடிக்கலாம். எனேவ, நீங்கள் இதைன
மாற்றத் தகவல் ெதாழில் நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டும். இந்தச்
சமுதாயத்தின் கட்டைமப்ைப மாற்றுவதற்கு நீங்கள் இங்கு உள்ளீர்கள். வீடுகளில்
இருந்து ேவைல இடத்திற்கு, காவல் நிைலயத்திற்கு, நீதிமன்றத்திற்கு, சுகாதார
ேசைவகளுக்கு, விவசாயத்திற்கு, கல்விக்கு, அரசுக்கு, எல்லாவற்றுக்கும்
உங்களுக்குத் ேதைவயான கருவி, அடிப்பைடயில் தகவல், தகவல், தகவல்தான்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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தகவலுக்கு அறிவு, ஞானம், ெசயைலக் கூட்டுங்கள். ைதாியமுள்ள இைளஞர்கள்
இைணந்து ேவைலெசய்ய ேவண்டும்.

இந்தியாவில் நீங்கள் 45 வயதுக்கு ேமல் உள்ள எவைரயும், என்ைனயும் ேசர்த்து
நீக்கிவிடலாம். அவர்கள் இந்த உலகத்ைத ைகயாளுவதற்குத் தகுதியானவர்கள்
அல்ல. இந்தியாவில் எல்ேலாரும் கடந்த காலத்ைதப் பற்றி ேபசுகிறார்கள்.
எதிர்காலத்ைதப் பற்றி யாரும் ேபசவில்ைல. இது இராமனின் வரலாற்ைறப்
பற்றியது என்பார் ஒருவர். உடனடியாக யாேரா ஹனுமான் பற்றிப் ேபசுவார்,
இன்ெனாருவர் மற்ெறாரு கடவுள் பற்றிப் ேபசுவார், எல்லாரும் இது நம்
பாரம்பாியம் என்று கூறுவார்கள்.

எதிர்காலத்ைதப் பற்றி யாரும் ேபசவில்ைல. நமது பாரம்பாியம் முக்கியம்தான்.
நமது பாரம்பாியம், கைல, கலாச்சாரம், இைச பற்றி நாம் ெபருமிதம் ெகாள்கிேறாம்.

சுமார் 15 வருடங்களுக்கு முன், ஒரு மில்லியன் நூல்களின் ைகெயழுத்துப் படிகைள
எடுத்து, அைத கணினிமயமாக்கிேனாம். 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. 40
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 37 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், நாங்கள் கபில வாத்ஸ்யாயன்
நூல்களில் ெதாடங்கி இந்திரா காந்தி நிறுவனத்தில் ைமக்ேராஃபில்மில் நமது
அைனத்துக் கைலகைளயும் ேசமித்து ைவத்ேதாம். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம்
இப்ேபாது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கின்ற நிைலக்கு வந்துள்ளன. முன்னதாக
நம்மிடம் சாியான கருவிகள் இல்ைல. இப்ேபாது, ேசமிப்பு மலிவானது.

உங்கள் ேயாசைனக்காக இது: 16-பிட் ேரம் 16 டாலருக்கு வாங்கிேனன். நான்
ெசால்வது என்ன என்பது சிலருக்கு புாியும் என்று நம்புகிேறன். நான் 37 டாலருக்கு
நான்கு உள்ளீடு NAND ேகட்டுகள் வாங்கிேனன். முதல் நுண்ெசயலி
இன்ெடல்லினால் வடிவைமக்கப்பட்டேபாது, நான் அங்கு இருந்ேதன். அைனத்து
இன்ெடல் நிறுவனர்களும் என் நண்பர்கள், பாப் ேநாய்ஸ், ெலஸ்டர் ேஹாகன்,
கார்டன் மூர் ஆகிேயார். முதல் நான்கு பிட் ெசயலிைய நான் ெதாைலேபசிக்குப்
பயன்படுத்திேனன்.

அது ஒரு அதிசயம் என்று நாங்கள் நிைனத்ேதாம். "கடவுேள, என்ன சக்திவாய்ந்த
கருவி" என்று நாங்கள் நிைனத்ேதாம்.

இன்று உங்களிடம் என்ன இருக்கிறது என்று நிைனத்துப் பாருங்கள். இன்று
ஜிகாைபட்டுகள் மற்றும் ெடராைபட்டுகளுடன் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள், உங்கள்
ைகப்ேபசியின் ெசயலாக்க சக்தி மிகவும் அதிகம், இதுதான் மாறும் இந்தியா.
ஆனால் அைத நீங்கள் மாற்ற விரும்பும் விதத்தில் மாற்ற ேவண்டும்,
அெமாிக்கவிலுள்ள யாேரா ஒருவர் விரும்பும் வைகயில் இந்த மாற்றம் இருக்கக்
கூடாது. நமக்கு உள்ளூர் உள்ளடக்கம், உள்ளூர் பயன்பாடுகள், உள்ளூர் தீர்வுகள்,
வளர்ச்சிகள் ேவண்டும். மாற்றம் இந்தியாவுக்குாியதாக இருக்க ேவண்டும்.
மாற்றம் ேமற்கத்தியப் பிரதியாக இருக்க கூடாது.

டாக்டர்டாக்டர்  சாம்சாம்  பித்ேராதாவின்பித்ேராதாவின்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்

79



எல்ேலாரும் அெமாிக்கர்கைளப் ேபான்று இருக்க ேவண்டும் என்று நிைனப்பது
மிகவும் ேமாசமானது. ேமற்கத்திய மாதிாி ேமம்பட்ட, நிைலயான,
வடிவைமக்கக்கூடிய அல்லது பராமாிக்கக் கூடிய ஒன்று அல்ல. நாம் இந்திய மாதிாி
முன்ேனற்றத்ைத உருவாக்க ேவண்டும், அதுதான் காந்தியின் வழிநடத்துதல்.

நான் இங்ேக சில இைளஞர்களிடம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது, "எனக்கு
ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்தின் தரவுத் ெதாகுதிையயும் ெபற்றுத்தர முடியுமா?" என்று
ேகட்ேடன். நீதிமன்ற வழக்குகள், காவல்துைற, ஆசிாியர்கள், பள்ளிகள்,
மருத்துவமைனகள், மருத்துவர்கள் பற்றிய தகவல்கள்--ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்தின்
எல்லாத் ேதைவயும் ஆன்ைலனில் கிைடக்க ேவண்டும். இந்திய ேதசியத் தகவல்
தளங்கைளப் பற்றி எனக்கு அக்கைற இல்ைல. நிச்சயமாக அது முக்கியம்தான்,
அைத முக்கியம் இல்ைல என்று நான் கூறவில்ைல. ஆனால் மாவட்ட அளவில்
ேவைல ெசய்ய ேவண்டும். மாவட்ட அளவில் எனக்கு 500 ஆசிாியர்கள்
ேதைவப்பட்டால் நான் தில்லி ெசன்று “அவர்கைளப் பணிக்கு அமர்த்த எங்ேக
ேபாக ேவண்டும்?” என்று ேகட்கக் கூடாது. அங்ேகேய அவர்கைளப் பணிக்கு
அமர்த்த ேவண்டும்.

எல்லாவற்ைறயும் ைமயமழிக்க ேவண்டும். இன்று, இந்தியாவில் அதிகாரம்
இரண்டு இடங்களில் உள்ளது. பிரதமாிடமும் முதலைமச்சாிடமும்.

ெபங்களூர் நகரத்தைலவருடன் (ேமயருடன்) இன்று காைல ஒரு சந்திப்பு. "நாம்
முதலில் நகரத் தைலவருக்கு அதிக அதிகாரம் வழங்க ேவண்டும்" என்ேறன். நகரத்
தைலவருக்கு இந்தியாவில் எந்த அதிகாரமும் இல்ைல. யார் ேமயர் என்றுகூட
யாருக்கும் ெதாியாது. அவர் தைலவராக ஒரு வருடம் மட்டுேம இருப்பார்.
ேவடிக்ைக. குளியலைறக்கு எங்கு ெசல்லப் ேபாகிேறாம் என்று கூட ஒரு ஆண்டில்
ெதாிந்துெகாள்ள முடியாது. நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டியைதத் ெதாிந்துெகாள்ள
மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகள் ேதைவ. அப்படி இருக்கும்ேபாது பதவிக்காலம்
ஒரு வருடம் என்பதன் பின்னணி என்ன? பிரச்சிைனகைளக் கண்டுபிடிக்க
உங்களுக்கு ேநரம் தரப்படக்கூடாது என்பேத காரணம். எனேவ ஓராண்டில நாம்
இதுவைர எைதச் ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாேமா அைதத்தான் ெசய்ய முடியும்.
எனேவ, நான் ஐந்து ஆண்டு கால எல்ைலையப் ெபற அவாிடம் வலியுறுத்திேனன்.
மாவட்டத்திலும் அேத நிைலதான். மாவட்டத் தைலவர் யார்? மாவட்ட ஆட்சியர்.
மாவட்ட மட்டத்தில் ேதர்ந்ெதடுத்த உறுப்பினர் எவரும் பதவியில் இல்ைல. நீங்கள்
ெசய்வைத ைவத்து மாவட்ட மட்டத்தில் எப்படி வளர்ச்சிையக் ெகாண்டு
வரமுடியும்?

உங்களுைடய ேநரத்ைத அதிகமாக எடுத்துக்ெகாள்ள நான் விரும்பவில்ைல,
ஆனால் உங்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ள விரும்பும் நிைறய, நிைறய விஷயங்கள்
என்னிடம் உள்ளன. உங்களுடன் நான் ெதாடர்பில் இருக்க விரும்புகிேறன். நீங்கள்
என்ன ெசய்கிறீர்கள் என்பதில் நான் மிகவும் ெபருைமப்படுகிேறன், நான்
உங்களுக்கு உதவி ெசய்ய விரும்புகிேறன். நான் பைழய ஆள். எனக்கு அது
ெதாியும், நான் அைத மதிக்கிேறன், ஆனால் நான் இன்னும் ேவைல ெசய்து
ெகாண்டு, 'பிஸி'யாக இருக்க ேவண்டும் என்று நிைனக்கிேறன். அதனால் நான்

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி

80



தினமும் காைல 8 மணிக்கு என் ேவைலைய ஆரம்பித்து 11, 12 வைர சனிக்கிழைம,
ஞாயிற்றுக்கிழைம உள்பட ேவைல ெசய்கிேறன், ஏெனன்றால் எனக்குத் ெதாிந்த
ஒேர ேவைல இதுதான். எனக்கு விடுமுைற இல்ைல. 50 ஆண்டுகளில் நான்
விடுமுைற எடுக்கேவ இல்ைல. ஏெனன்றால் இந்தியாவில் அதிக ேவைல
இருக்கிறது. ஓய்வாகக் கடற்கைரக்குச் ெசன்று ஏதாவது பானம் அருந்துவைதவிட
இப்படி பிஸியாக இருப்பது நல்லது என நிைனக்கிேறன். கடற்கைரக்குச்
ெசல்வதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்ைல.

ஞாயிற்றுக்கிழைம பிற்பகலில் உங்களில் பலைரப் பார்ப்பது மகிழ்ச்சியாக
இருக்கிறது. நான் உண்ைமயில், ஞாயிறு பிற்பகலில் நீங்கள் வந்தைதப்
பாராட்டுகிேறன், ஏெனனில் நான் அந்த ேநரத்தில்தான் உங்கைளப் பார்க்க
முடியும். எனேவ என்னுைடய நண்பரான கார்லிடம் ெசான்ேனன். கார்ல் ஒரு
சுவாரசியமான மனிதர். உங்களுக்குக் கார்ல் பற்றித் ெதாியுமா என்று எனக்கு
ெதாியாது, ஆனால் நீங்கள் கார்ல் பற்றி கூகுளில்பார்க்க ேவண்டும். கார்ல்
என்னுைடய மிக ெநருங்கிய நண்பர். அவரும் நானும் அைனத்து வைகயான
ேவடிக்ைக விஷயங்கைளயும் ெசய்திருக்கிேறாம்.

நாங்கள் சான் ◌ஃபிரான்ஸிஸ்ேகாவில் ப்ரூஸ்டர் காேலயுடன் இைணந்து
இந்தியாவில் இருந்து 450 ஆயிரம் புத்தகங்கைள எடுத்து, ஆன்ைலனில் இட்ேடாம்.
இந்திய அரசாங்கம் பயந்தது. "ெகாஞ்சம் காத்திருங்கள், நீ எப்படி இப்படிச் ெசய்ய
முடியும்? இது பதிப்புாிைம உைடயது" என்றது. நாங்கள் ெசான்ேனாம்,"
கவைலப்படாதீர்கள். அவர்கள் எங்கள்மீது வழக்கு ெதாடுக்கட்டும், நாங்கள்
பார்த்துக்ெகாள்கிேறாம்." ஏெனன்றால் இந்திய அரசாங்கம் எைதப் படிக்க
ேவண்டும் எைதப் படிக்க கூடாது என்று நமக்கு விதிக்கக் கூடாது.

உலகில் உள்ள அைனவரும் இந்த அைமப்ைப எதிர்ெகாள்ள ேவண்டும். கார்லும்
நானும் ஒருமுைற இந்திய தரநிைலகள் அைனத்ைதயும் எடுத்து ஆன்ைலனில் இட
முடிவு ெசய்ேதாம். இந்தியத் தரநிைலகள் இந்தியாவில் 14 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும்,
ெவளிநாட்டினருக்கு 1.4 இலட்சம் ரூபாய்க்கும் வழங்கப்படுகிறது. இைவ நமது
பாதுகாப்புத் தரநிைலகள், ெநருப்பு தரநிைலகள், இைவ நமது சட்டங்கள். ஒரு
குடிமகனாக நீங்கள் அைத அணுக முடியாது, ஆனால் நீங்கள் அைதப் பின்பற்ற
ேவண்டும். ேவடிக்ைகயான விஷயம்.

நீங்கள் ஆன்ைலனில் இடும்ேபாது, "ெகாஞ்சம் காத்திருங்கள், நீங்கள் இைதச்
ெசய்ய முடியாது" என்று அரசாங்கம் ெசால்கிறது. இதற்கு விைட, நமக்குக்
கடுைமயான நிைல என்பதுதான். ஆனால் நாங்கள் அைதச் ெசய்ய ேபாகிேறாம்.

இந்த அணுகுமுைறையத்தான் நீங்கள் பின்பற்ற ேவண்டும் என்று நான்
விரும்புகிேறன். உங்களிடம் ேபார்க்கால அணுகுமுைற ேவண்டும் என்றும்
விரும்புகிேறன். இைதச் சாதாரணமாக எடுத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். இைத நீங்கள்
ெசய்ய முடியாது என்று யாரும் உங்களிடம் ெசால்ல முடியாதவாறு ெசய்யுங்கள்.
காந்தி ேபாாிட்டது ேபான்று ேபாராட ேவண்டும்.

டாக்டர்டாக்டர்  சாம்சாம்  பித்ேராதாவின்பித்ேராதாவின்  குறிப்புகள்குறிப்புகள்

81



நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த உறவினருடன் ேபாராடுவது வித்தியாசமானது, அந்தச்
சண்ைட கடினமானது. எனேவ, நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கைளத்
ெதாிவித்துக்ெகாள்கிேறன், இந்த சிறிய வாய்ப்ைப வழங்கியதற்கு நன்றி.

நான் கார்ல் ேபசுவைதக் ேகட்கக் காத்திருக்கிேறன், பிறகு நாம் பரந்த
உைரயாடலில் ஈடுபடுேவாம். எனக்கு 15 நிமிடங்கள் வழங்கப்பட்டது என்பது
எனக்கு ெதாியும், ஒருேவைள நான் ஐந்து நிமிடம் அதிகம்
எடுத்துக்ெகாண்டிருக்கலாம், ஆனால் இது ேபான்ற பார்ைவயாளர்கைள நான்
எங்குப் ெபறுேவன்? உங்களுக்கு என் அன்பு.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி. 84 (1946), ப. 161, ஜவஹர்லால் ேநருவுடனும் சர்தார்
பேடலுடனும்.

சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி. 86 (1947), ப. 224, ஒரு கடற்கழிக்குக் குறுக்ேக மூங்கில்
பாலத்தின் மீது.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி. 38 (1928-1929), முகப்பு.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி. 86 (1946-1947), முகப்பு, ஏக்லா சேலா என்பது தைலப்பு.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, ெதாகுதி. 100, முகப்பு, தியானத்தில் காந்தி, சபர்மதி ஆசிரமம், 1931.
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தகவல்தகவல்  உாிைமஉாிைம, , அறிவுஅறிவு  உாிைமஉாிைம:: கார்ல்கார்ல்  மாலமூதின்மாலமூதின்
கருத்துைரகள்கருத்துைரகள்

ஹாஸ்கீக்ஹாஸ்கீக்  கீக்அப்கீக்அப் ( (வருைகதருவருைகதரு  கணினிகணினி--ஆர்வலர்ஆர்வலர்  தரும்தரும்  ெபாதுமக்களுக்கானெபாதுமக்களுக்கான
ெசாற்ெபாழிவுகள்ெசாற்ெபாழிவுகள்), ), ெபங்களூருெபங்களூரு, 2017 , 2017 அக்ேடாபர்அக்ேடாபர் 15. 15.

சாி, சாம், நன்றி. உங்களுக்கு என் குரல் ேகட்கிறதா? இது ஒரு அழகான வசதி.

எங்கைள அைழத்ததற்காக நியூமாவுக்கு நன்றி ெசால்ல விைழகிேறன். குறிப்பாக
இந்த நிகழ்ச்சிைய ஏற்பாடு ெசய்ததற்காக ஹாஸ்கீக்குக்கு நன்றி. ஏற்பாடுகைள
ஒருங்கிைணப்பதில் மிக அற்புதமான பணிைய சந்தியா ரேமஷ் ெசய்துள்ளார்.
அழகிய அறிமுகத்திற்காகப் பிராேணஷுக்கும், ஸ்ரீநிவாஸ் மற்றும் டி.ேஜ.வுக்கு
அவர்கள்தம் அறிவூட்டும் உைரகளுக்காகவும் நன்றி. சாம், என்ைன மறுபடியும்
இந்தியாவுக்கு வரவைழத்தைமக்காக உங்களுக்கும் நன்றி.

இங்ேக வந்திருப்பதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி.

எனது பணி விசித்திரமானது. நான் ெபாதுமக்களுக்கான (ெபாதுநல) அச்சாளன்.

உங்களுக்குத் தனிப்பட்ட அச்சாளர்கைளத் ெதாியுமல்லவா? அவர்கள்
ஹாலிவுட்டில் கைத எழுதுகிறார்கள், பிறவற்ைறயும் ெவளியிடுகிறார்கள்.

பலப்பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னிருந்ேத ெபாதுமக்களுக்கான (ெபாதுநல) அச்சிடல்
ெதாடங்கிவிட்டது. அக்காலத்தில் ெபாதுநல அச்சாளர் ஒருவர் இருந்தார்-ேபரரசர்
அேசாகன். யாவராலும் விரும்பப் பட்டவர். அவர் அரசாங்க ஆைணகைளத்
தூண்களில் ெபாறித்து இந்தியா முழுவதும் பரப்பினார். சட்டத்ைதயும்,
தர்மத்ைதயும், விலங்குகைள முைறயாக நடத்தேவண்டும் என்பைதயும் மக்கள்
ெதாிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்காகத்தான் அப்படிச் ெசய்தார். ெவவ்ேவறு
மதங்களும் சகிப்புத்தன்ைமயுடன் ஏற்கப்பட ேவண்டும் என்றார்.

சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ேராமில் மக்கள் ஆட்சியாளர்க்கு எதிராகக்
கிளர்ச்சி ெசய்தார்கள். "நீங்கள் சட்டங்கைள எழுதி ைவக்க ேவண்டும், ஒவ்ெவாரு
முைற நாங்கள் நீதியைவக்குச் ெசல்லும்ேபாதும் புதிதுபுதிதாகச் ெசால்லக்கூடாது"
என்றார்கள். ேராமானியச் சட்டத்தின் பன்னிரண்டு சட்டகங்கைள எடுத்தார்கள்.
அவற்ைற ெவண்கலத்திலும், மரத்திலும் ெபாறித்தார்கள். மக்கள் சட்டங்கைளத்
ெதாிந்து ெகாள்ளுமாறு ேராமானியப் ேபரரசில் ஒவ்ெவாரு சந்ைதயிலும்
ைவத்தார்கள்.

ஏெனன்றால், மக்களுக்கான அச்சிடல் என்பது நம் யாவருக்கும் உாியது. இது
தனியார் அச்சிடுவதிலிருந்து ேவறுபட்டது. தனியார் ஏேதா ெகாஞ்சம்
பணத்துக்காக அச்சிடுகிறார்கள், அது 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அல்லது இந்த
நாளில், இந்தச் சமயத்தில் 150 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ெபாதுக் களத்திற்கு வரும்.
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ஆனால் ெபாதுநல அச்சு என்பது நமக்கான தகவல்கைள அச்சிடுவதாகும்.
கலாச்சாரச் ேசகாிப்புகள் முதலாகச் சட்டம் வைர எல்லாவற்ைறயும் அச்சிடுவைத
நான் அெமாிக்க ஐக்கியநாட்டில் 37 ஆண்டுகளாகச் ெசய்து வருகிேறன்.

அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான 6,000 வீடிேயாக்கைள ஆன்ைலனில் பதிவிட்ேடன்.
அவற்ைற நகெலடுத்து, யூ-ட்யூபில் பதிவிட்ேடாம். 50 மில்லியன் பார்ைவகள்.
அைவ அதிேலதான் இருக்கின்றன.

உதாரணமாக, பாதுகாப்பு மற்றும் பாிவர்த்தைன ஆைணயத் திலிருந்து ஒரு
ெபாதுக்குழுமத்தின் அறிக்ைகையயும், அவர்களின் ஐபிஓ அறிக்ைகையயும் ெபற 30
டாலர் ெசலவழிக்க ேவண்டும். நாங்கள் அைத இலசமாகக் ெகாடுத்ேதாம்.
இப்ேபாது பல நூறு மில்லியன் மக்கள் அந்தத் தகவைலப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் இந்தியத் தகவல்கைளப் பதிவிடத்
ெதாடங்கிேனன். அெமாிக்காவில் ெதாடர்ந்து இப் பணிையச் ெசய்து வருகிேறன்.
ஆனால் இப்ேபாது அெமாிக்கா, இந்தியா இரு நாடுகளிலும் ெசய்கிேறன்.
என்னிடம் ஐந்து ெதாகுப்புகள் உள்ளன.

முதலில் நிழற்படங்கள்: தகவல் அைமசச்கம் ஒரு ெபாிய நிழற்படத் ெதாகுதிைய
ஆன்ைலனில் ைவத்திருக்கிறது. ஆனால் அது மைறவாக உள்ளது. உங்களால்
அைதக் காணமுடியாது. ஒரு உள்ளடக்கப் பக்கத்ைத எடுத்தால் ஆயிரக்கணக்கான
நிழற்படங்கள் உள்ளன. நீங்கள் சாியான படத்ைதப் ெபற, க்ளிக் ெசய்துெகாண்ேட
ேபாகேவண்டும். நான் அவற்ைற ஆராய்ந்து 12,000 நிழற்படங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து, ◌ஃப்ளிக்காில் ேபாட்ேடன். இைவ அற்புதமான விஷயங்கள். 47',
48', 49' களில் ேநருவின் படங்கள், பல ஆண்டுகளாகக் குடியரசு நாள்
ெகாண்டாட்டங்களின் படங்கள், மக்கள் கிாிக்ெகட் விைளயாடுவது பற்றிய
ஆயிரம் படங்கள், ஒலிம்பிக்ஸ், விலங்குகள், இந்தியாவின் ேகாயில்கள்-மிக
அழகான விஷயங்கள். இன்னும் அதிகமாக இைவ இருக்க ேவண்டும், உயர்
ெதளிவில் ேவண்டும்.

இரண்டாவது, இந்தியத் தர அைமப்பு: இந்தியாவின் கட்டுமான விதி, 14000 ரூபாய்.
இந்தியாவில் படிக்கின்ற ஒவ்ெவாரு மாணவரும், ஓராண்டுக்கு 650,000 ேபர், இந்த
ஆவணத்ைதக் காண ேவண்டிய ேதைவ இருகிறது. அவர்கள் நூலகத்துக்குச்
ெசன்று இருக்கும் ஒரு குறுவட்டிைன அல்லது இருக்கும் ஒேர ஒரு புத்தகத்ைதக்
காண ேவண்டும். நாங்கள் அைத ஆன்ைலனில் பதிவிட்ேடாம். அவற்ைற
இப்ேபாது ஒவ்ெவாரு மாதமும் மில்லியன் கணக்கான ேபர் பார்க்கிறார்கள்.

உண்ைமயில், இந்திய அரசாங்கம் எங்கள்மீது வழக்குப் ேபாடவில்ைல. பல்ேவறு
தர நிறுவனங்களால் எங்கள்மீது அெமாிக்காவிலும், ஐேராப்பாவிலும் வழக்குப்
பதியப்பட்டது. ஆனால் இந்தியத் தர நிறுவனம் எங்களுக்குப் பிறவற்ைற ேமலும்
விற்க மறுத்து விட்டது. காரணம், அவர்களுக்கு நான் அனுப்பிய ஒரு கடிதம்.
ஒவ்ேவாராண்டும் அந்தத் தரவிதிகைள வாங்க நான் 5,000 டாலர் கட்டணம்
ெசலுத்திேனன். இரண்டாண்டுகள் அவ்விதம் ெசய்த பிறகு, அவர்கள் எனக்குப்

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி

88



புதுப்பித்தல் அறிவிக்ைக அனுப்பினார்கள். "சாி, புதுப்பிக்கலாம். ஆனால் இங்ேக
எல்லா விதிகளும் இருக்கின்றன. அைவ ெபாிய விஷயம் அல்லவா? நான்
உங்களுக்கு அதன் எச்.டி.எம்.எல். பதிைவத் தரட்டுமா?" என்று ேகட்ேடன்.

ஏெனனில், இம்மாதிாித் தரங்கள் பலவற்ைற நாங்கள் இந்தியாவுக்கு
அனுப்பிேனாம். அவற்ைற எச்டிஎம்எல்-லில் மறுதட்டச்சுச் ெசய்ேதாம்.
எஸ்விஜிக்குள் படங்கைள மறுவைரவு ெசய்ேதாம். சூத்திரங்கைள ேமத்-எம்எல்-
லில் குறியாக்கம் ெசய்ேதாம். அதனால் அைத நீங்கள் உங்கள் ெசல்-ேபசியில்
பார்க்கலாம், ஒரு படத்ைத எடுக்கலாம், அைதப் ெபாிதாக்கலாம், உங்கள்
ஆவணத்தில் ஒட்டிக் ெகாள்ளலாம்.

இப்ேபாது மக்கள் நலத்துக்ெகன இந்திய அரசாங்கத்தின்மீது வழக்குப்
ேபாட்டுள்ேளாம். ஸ்ரீநிவாஸ் ேகாடாலி என்னுடன் வழக்கில் ேசர்ந்துள்ளார்.
இங்ேக இருக்கும் எனது நண்பர் சுஷாந்த் சின்ஹா, 'இந்தியன் கானூன்' என்ற,
எல்லாவித நீதியைவ வழக்குகளுக்கும் ேசைவயளிக்கும் வியத்தக்க பத்திாிைகைய
நடத்துபவர், எனது சக-விண்ணப்பதாரர். நிஷித் ேதசாயும் அவரது கூட்டாளிகளும்
தில்லி உயர்நீதி மன்றத்தில் எங்களுக்காக இலவசமாக வாதிடுகிறார்கள். இந்த
வழக்கில் எங்களுக்கு மூத்த வழக்கறிஞர் சல்மான் குர்ஷித்.

மீண்டும் நவம்பாில் நடுவர் முன்னால் நிற்கேவண்டும். அவற்றிற்கான தாள்கள்
தயாராகி விட்டன. மத்திய அரசாங்கம் நான்காவது முைறயாக, எதிர்விைன
புாியவில்ைல. நாங்கள் வாய்ெமாழி விவாதம் ெபற்று வழக்கில் ெவற்றியைடய
இருக்கிேறாம். ஏெனனில் இந்தியாவில் அரசாங்கத் தகவலறி உாிைம அரசியல்
சட்ட அடிப்பைடயிலானது. இந்தத் தரங்கள் அரசாங்க ஆவணங்கள், எனேவ
சட்டப்படியான சக்தி அவற்றுக்கு உண்டு.

மூன்றாவது, அதிகாரபூர்வ அரசிதழ்களின் ேசகாிப்பு. ஸ்ரீநிவாஸ் அைதப் பற்றிப்
ேபசினார். இதுபற்றிய ேவைலயில் இப்ேபாதுதான் இறங்கியுள்ேளாம்.
இந்தியாவின் அரசிதழ்கைளப் ெபற்றுள்ேளாம். இப்ேபாது, கர்நாடகா, ேகாவா,
தில்லி, ேமலும் இரு அரசிதழ்கைளப் ெபற்றுள்ேளன். தரேவற்றம் ெசய்யுத் தயாராக
உள்ளன. எப்படி மீதியிருக்கும் அரசிதழ்கைளப் ெபறுவது என்பைத ஆராய்ந்து
ெகாண்டிருக்கிேறாம்.

நான்காவது ேசகாிப்பு, இந்து சுயராஜ்யம். நான் சாம்-ஐ ஒரு நாள் பார்க்கச்
ெசன்ேறன். அவர் "உங்களிடம் யுஎஸ்பி-சிற்றியக்கி (ெபன்டிைரவ்) இருக்கிறதா?"
என்றார்.

"என்ன?" உடேன அவருக்கு ஒரு சிற்றியக்கிைய எடுத்துக் ெகாடுத்ேதன். அைத
அவர் கணினியில் இட்டுப் பதிைனந்து நிமிடங்கள் கழித்து என்னிடம் திருப்பிக்
ெகாடுத்தார். "இது என்ன?" என்று ேகட்ேடன்.
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அவர் பதிலளித்தார். "மகாத்மா காந்தியின் பைடப்புகளின் ெதாகுப்பு, 100 பாகங்கள்
முழுவதும், 50,000 பக்கங்கள்". "உங்களுக்கு எங்ேக கிைடத்தது?" என்று
ேகட்ேடன்.

"ஆசிரமம்தான் எனக்குக் ெகாடுத்தது."

"சாி, இைதக் ெகாண்டு என்ன ெசய்யப் ேபாகிறார்கள்?"

"அவர்கள் இைத ஓர் இைணயதளத்தில் இடப் ேபாகிறார்கள்" என்றார் சாம்.

நான் இயக்கிைய மறுபடியும் பார்த்ேதன். "சாி, நான் இைத இைணய தளத்தில்
ேபாடட்டுமா?" என்று ேகட்ேடன்.

"சாி, ெசய்யுங்கள்" என்று நம்பிக்ைகயுடன் ெசான்னார் சாம்.

"அவர்கள் எாிச்சல் அைடய மாட்டார்களா?"

"இல்ைல. யாரும் இைதப் பற்றி கவைலப்படப் ேபாவதில்ைல."

ஆகேவ அவற்ைற ஆன்ைலனில் இட்ேடன். நாங்கள் அந்தச் ேசகாிப்ைப-100
பாகங்கள் முழுவதும்-ெவளியிடப் ேபாவதால், நீங்கள் அதனுள் ெசன்று காணலாம்,
ஒரு மின்-புத்தகமாக இறக்கிக் ெகாள்ளலாம். மற்ெறாரு அரசாங்க இைணய
வழங்கிக்குச் ெசன்ேறன். அதில் ேநருவின் ேதர்ந்ெதடுத்த பைடப்புகைளக்
கண்ேடன். ஆனால் அதில் மூன்று பாகங்கள் இல்ைல. ஆகேவ அவற்ைற
எடுத்ேதன். அந்த மூன்று பாகங்கைளயும் கண்டுபிடித்ேதன். அைவ ஆன்ைலனில்
உள்ளன.

இப்ேபாது எங்களிடம் ேநருவின் பைடப்புகளின் முழுத் ெதாகுதி உள்ளது.
அம்ேபத்காின் முழுத் ெதாகுப்பும் உள்ளது. டாக்டர் அம்ேபத்கர் ெதாகுதி
மகாராஷ்டிரா வழங்கியில் இருந்தது. ஆனால் அதில் மிக முக்கியமான ஆறு
பாகங்கள் இல்ைல. நான் அந்த ஆவணங்கைள வழங்கியிலிருந்து எடுத்து,
மீதியிருக்கும் பாகங்கைள வாங்கிேனன், இப்ேபாது எங்களிடம் இைணயதளப்
பாதுகாப்பகத்தில், இந்து சுயராஜ்யம் ெதாகுதியில் அம்ேபத்காின் மிக முழுைமயான
ெதாகுப்பு உள்ளது.

காந்திஜி அகில இந்திய வாெனாலியில் ஆற்றிய 129 உைரகளும் உள்ளன. தமது
வாழ்நாளின் கைடசி ஆண்டில், இரண்டு நாளுக்கு ஒருமுைற, அவர் பிரார்த்தைனக்
கூட்டத்திற்குப் பிறகு ேபசுவது வழக்கம். அந்த வியத்தக்க வாழ்க்ைகயில், அவர்
ெமய்யாகேவ உைரயாடுவைதக் ேகட்க முடியும். அடுத்து நீங்கள் அவரது
பைடப்புத் ெதாகுதிக்குள் ெசன்று அப்ேபச்சின் ஆங்கில ஆக்கத்ைதக் ேகட்கலாம்.
பிறகு அவரது அடுத்த ெசாற்ெபாழிவுக்குச் ெசல்லலாம். அவரது வாழ்க்ைகக்குள் ஓர்
வியக்கத்தக்க பயணம் அது.
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நாங்கள் தூர்தர்ஷன் அலுவலகத்துக்குச் ெசன்ேறாம். ேநரு எழுதிய "இந்தியாவின்
கண்டுபிடிப்பு" (Discovery of India) 1980களில் இந்தியில் ெதாடராக ெவளிவந்தது.
இப்ேபாது அந்தத் ெதாடர் முழுவதும் ஆன்ைலனில் உள்ளது. அவற்றில்
பலவற்றிற்கு நாங்கள் ெதலுங்கு, உருது ெமாழிகளில் உபதைலப்புகளும்
இட்டுள்ேளாம். ஐந்து ெமாழிகளில் உபதைலப்பிட வழியிருக்கிறது. முழு
ேவைலையயும் இவ்வாேற ெசய்ய உத்ேதசித்துள்ேளாம்.

நாங்கள் இப்ேபாது ேவைலெசய்யும் முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவின் கணினி
(ஆன்ைலன்) நூலகம். அைதப் பற்றிப் ேபச விரும்புகிேறன். இந்த அரசாங்க
வழங்கியில் 550,000 புத்தகங்கள் உள்ளன. குைறந்தபட்சம் அவ்வளவு இருப்பதாக
அவர்கள் ெதாிவித்தார்கள்.

ஓராண்டுக்கு முன்னால், நான் சாமுடன் அமர்ந்திருந்ேதன். நாங்கள் அதற்கு
முன்புதான் இந்தியாைவப் பற்றி அறிந்துெகாள்ளும் ஒருவார சுற்றுலாைவ
முடித்திருந்ேதாம். அெமாிக்காவுக்குச் ெசல்லும் பின்னிரவு விமானத்திற்காகக்
காத்திருந்ேதாம். எனக்கு உடல்நலமில்ைல. சாம் பலேபைரச் சந்தித்துக்
ெகாண்டிருந்தார். அவைரச் சந்திக்க மக்கள் வந்தவாறு இருந்தார்கள். நான்
சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். அப்ேபாது இந்திய நூலகம் கண்ணில்
பட்டது.

நான் அைதப் பார்த்ேதன். அதிலிருந்து எடுக்க முடியும் என்று ேதான்றியது.
புத்தகங்கள் இருந்தன, ஆனால் எடுப்பதற்குக் கடினமாக இருந்தது. ஆகேவ எழுத்து
ஒன்றிைன உருவாக்கிேனன். அது ேவைல ெசய்தது. விமானப் பயணத்துக்குப்
பிறகு நான் வீடு ேசர்ந்ததும் எனது வழங்கிக்குச் ெசன்ேறன். ெகாஞ்சம்
புத்தகங்கைளச் ேசகாித்திருந்ேதாம். அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு நான்
புத்தகங்கைளச் ேசகாிக்கத் ெதாடங்கிேனன்.

அதற்குக் ெகாஞ்ச காலம் பிடித்தது. ஏறத்தாழ 30 ெடராைபட் தகவல்கள்.
ெவற்றிகரமாக என்னால் 463,000 புத்தகங்கைளப் ெபற முடிந்தது. சில
புத்தகங்கைளப் ெபற முடியவில்ைல. சிலவற்றின் யுஆர்எல்கள் உைடபட்டிருந்தன.
ஆனால் 463,000 பிடிஎஃப் ேகாப்புகைளப் ெபறமுடிந்தது.

கடந்த ஆண்டின் (2016) டிசம்பாிலும் அடுத்த ஜனவாியிலும். இைணயப்
பாதுகாப்பகத்திற்கு அவற்ைறத் தரேவற்றம் ெசய்ேதன். இவ்வளவு காாியத்ைத
நீங்கள் ெசய்யவும் அவற்ைற ஏற்றம் ெசய்யவும் சில காலம் பிடிக்கிறது. ஏெனனில்
தகவல்கள் கிைடக்கும் வைர, என்னால் உறுதியாகச் ெசால்ல முடியாது. இப்ேபாது
அந்தச் ேசகாிப்ைப விாிவாகப் பார்க்க முைனந்ேதன்.

ெவவ்ேவறு ஐம்பது ெமாழிகளில் புத்தகங்கள் உள்ளன. சமஸ்கிருதத்தில் 30,000
புத்தகங்கள் உள்ளன என்று நம்புகிேறன். குஜராத்தி, வங்காளி, இந்தி, பஞ்சாபி,
ெதலுங்கு ெமாழிகளில் பத்தாயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள்-ெபயைரச்
ெசால்லுங்கள், அந்தப் புத்தகம் இருக்கும். ஏறத்தாழப் பாதிப் புத்தகங்கள்
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ஆங்கிலத்திலும் ◌ஃபிெரஞ்சிலும் ெஜர்மனிலும் உள்ளன. இருப்பினும் அது ஒரு
தனித்த ேசகாிப்பு.

அதில் பிரச்சிைனகள் இருந்தன. அைத நகெலடுக்க முயன்றேபாது வழங்கி
கணினியின் 500ஆம் விதித் தவறுகைளக் காட்டியவாேற இருந்தது. அது ெதாடர்ந்து
இைடயூறுபட்டது. எனேவ என் எழுத்துகளும் உைடபட்டன. மறுநாள் ேபாய்
எழுத்துகைள ஆரம்பித்தால், ெகாஞசம் தகவல் கிைடக்கும், பிறகு டிஎன்எஸ்-ஐ
இழந்துவிடும். அவற்றின் டிஎன்எஸ் வழங்கிகள் கீழ்ச் ெசன்று ெகாண்டிருந்தன.

அதனால் டிஎன்எஸ் ெபயைரக் ேகட்டால், அது வழங்கி கிைடக்கவில்ைல என்று
ெசால்லும். எனேவ நான் ஐபி முகவாிகைள எந்திரக் குறியாக்கம் ெசய்யத்
ெதாடங்கிேனன். அது தான் தகவல்கைளப் ெபற ஒேர வழி. ேமாசமான
வழங்குதலுக்குேமல், ேவறு பிரச்சிைனகளும் இருந்தன. பல தைலப்புகள்
உைடந்திருந்தன. சில ஸ்ேகனிங்குகள் நன்றாக இருந்தன, பிற அவ்வாறில்ைல.

நிைறய இரட்ைடகள் (நகல்கள்) இருந்தாலும் அது ஒரு தனித்த ேசகாிப்புதான். சில
புத்தகங்களில் பதிப்புாிைமயில் மிகத் துணிச்சலான பதிவுகைளக் கண்ேடன்.
அைதப் பார்த்ததும், "சாி, இைவ மிகவும் அண்ைமக் காலத்தியைவ" என்று
தீர்மானித்ேதன். ஆனால் பதிப்புாிைமப் பகுதியில் பார்த்தால், "பதிப்புாிைம
இல்ைல" என்றிருந்தது. ஆகேவ, "அவர்கள் என்ன ெசய்கிறார்கள் என்பைதத்
ெதாிந்துதான் ெசய்கிறார்கள் ேபாலும்" என்று நிைனத்ேதன்.

இம்மாதிாி ேசகாிப்புகளில் நான் ெசய்வது இதுதான். அவற்ைற நாங்கள்
ஆன்ைலனில் இடுேவாம். மக்கள் புகார் ெசய்தால், "ஓேக, நாங்கள் அைத
நீக்கிவிடுேவாம்" என்று கூறுேவாம். ஆகேவ இைதயும் ஆன்ைலனில் இட்ேடன்.
இந்த ஆண்டு பிப்ரவாியில் அது ெவளியிடப்பட்டது. இதுவைர எட்டைர மில்லியன்
பார்ைவகள் அதற்குக் கிைடத்திருக்கின்றன.

ஆக இந்தச் ேசகாிப்பும் ஆன்ைலன் ெசன்றது. கூகிள் அைத ேநாக்க ஆரம்பித்தது.
மக்கள் அைதப் பார்த்தார்கள். அைர டஜன் ேபர் "என் புத்தகத்ைத எடுத்துக்
ெகாண்டீர்கள்" என்றார்கள். வழக்கமாக அெமாிக்காவி டிஎம்சிஏ-வில்
ெசய்வதுதான். பிரச்சிைனயில்ைல. நல்லது, நாங்கள் அந்தப் புத்தகங்கைள நீக்கி
விடுேவாம்.

வட கேராலினா பல்கைலக்கழக அச்சகம் எங்களுக்கு எழுதியது. முப்பத்ைதந்து
புத்தகங்களின் பட்டியல் அவர்களிடம் இருந்தது. அவர்கள் குறிப்பு நன்றாக
இருந்தது. "உங்களிடம் எங்கள் புத்தகங்கள் ஆன்ைலனில் முன்பாக இருப்பதில்
எங்களுக்கு ஆட்ேசபைண இல்ைல. ஆனால நாங்கள் அவற்றின் பைழய
ேகாப்புகைள ஆன்ைலனில் ெவளியிட்டு விற்பைன ெசய்ேவாம். ஆகேவ நீங்கள்
அவற்ைற ைவத்திருக்காமல் இருப்பது நல்லது."

நாங்கள் அந்தப் பட்டியைலப் பார்த்ேதாம். எங்கள் தகவல் தளத்ைதயும் ேதடிேனாம்.
அவர்கள் கண்ணுக்குப் படாத சில புத்தகங்கள் இருந்தன. அவர்களுக்கு நாங்களும்
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ஓர் அழகிய கடிதம் எழுதிேனாம். "இேதா இைவ உங்கள் புத்தகங்கள். ேமலும்
ஏதாவது பிரச்சிைனகள் இருந்தால் ெதாிவியுங்கள்." ெமாத்தம் 127 புத்தகங்கைள
எடுத்திருந்ேதாம். ெபாிய ேபரம் ஒன்றும் இல்ைல.

ரஷ்யாவில் ஓர் ஆள் இருந்தார். அவர் தனது தந்ைதயின் புத்தகத்ைத இைணயக்
காப்பகத்தில் கண்டார். இந்தியாவின் டிஜிடல் நூலகத்துடன் ெதாடர்புள்ள ஒரு
ேபராசிாியைர அவருக்குத் ெதாியும். அவாிடம் ெசன்று கத்தினார். வழக்கிடப்
ேபாவதாகக் கூறினார். மிக மிக ேகாபத்துடன் இருந்தார். பதிலுக்கு, இந்த
திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ேபராசிாியர்கள்-அைனவரும் மூத்தவர்கள்-அவர்களும்
காட்டுத்தனமாகக் கத்தினார்கள். அவர்கள் அரசாங்கத்திடம் ெசன்றார்கள்.
அரசாங்கமும் கலக்கமுற்றது. எனக்கு "நீங்கள் எல்லாப் புத்தகங்கைளயும் நீக்கிவிட
ேவண்டும். அவற்ைறக் ைகவிட ேவண்டும்" என்ற குறிப்புகள் வந்தன.

"நான் அப்படிச் ெசய்யப் ேபாவதில்ைல" என்று எழுதிேனன். அவர்கள் தங்கள்
வழங்கிைய மூடிவிட்டார்கள். இப்ேபாது எங்களிடம் இைணயத்தில் இந்திய
ஆன்ைலன் நூலகப் படி மட்டுேம இருந்தது. எவ்வைகயிேலா நாங்கள்
அவர்களுடன் ெதாடர்பு ெகாண்டிருப்பதாக அந்தப் ெபயர் ேதான்றியது ேபாலும்.
அதனால் நான் அதன் ெபயைர மாற்றிவிட்ேடன். எனேவ "இப்ேபாது நாங்கள்
இந்தியாவின் ெபாது நூலகம்" என்று எழுதிேனன். ஆகேவ அவர்கள் தங்கள்
எல்லாப் புத்தகங்கைளயும் எடுத்துவிட்டார்கள். இப்ேபாது நீங்கள் ேமற்தகவைல
ைவத்துத் ேதடினால், புத்தகம் கிைடக்காது.

மீண்டும் அவர்கள் ேநாக்கியேபாது, இந்தப் ெபயரறியாத அறிவிப்பு இருந்தது.
"பதிப்புாிைம மீறல்கள் காரணமாக இது கிைடக்காது. மீண்டும் வருக"
என்றிருந்தது. பிறகு ேமற்தகவல்கள் கிைடத்தன. பிறகு வழங்கி முற்றிலும்
மைறந்துவிட்டது. மறுபடியும் பதிப்புாிைம அறிவிப்பு ேதான்றியது. இப்ேபாது அது
ேபாய்விட்டது. முற்றிலும் அைவ இைணயத்திலிருந்து மைறந்து விட்டன.

என்ன நிகழ்கிறது என்று நான் புாிந்துெகாண்டவைர, அரசாங்க அதிகாாிகளின் ஒரு
குழு, இந்தப் பத்து ெவவ்ேவறுபட்ட நூலகங்களுக்கும், ஸ்ேகனிங் ைமயங்களுக்கும்
பரவிச் ெசன்றது. அங்ேக அவர்களுக்குப் புத்தகங்கள் கிைடத்தன. அவர்கள்
பட்டியலில் ஒவ்ெவான்றாகப் பார்த்து, எந்தப் புத்தகங்கள் கிைடக்கம், எைவ
கிைடக்காது என்று முடிவுெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார்கள். எைவ கிைடக்கும்
என்பைத எங்களுக்கு அறிவிப்பதாகக் கூறினார்கள்.

அவர்கள் முதலில் ேகாபமுற்ற ேபாது, நான் எனது கணினியில் இன்னும் நன்றாகப்
பார்த்ேதன். எைதயும் நீக்கக்கூடாது என்பது என்று முதலில் ேதான்றியது. "ஒரு
மாதத்துக்கு ஒரு மில்லியன் பார்ைவ ெபறும் 500,000 புத்தகங்கைள நாங்கள் நீக்க
முடியாது. அப்படிச் ெசய்யப் ேபாவதில்ைல" என்ேறன்.

"சாி, 1900க்குப் பிறகு உள்ளவற்ைற நீக்கிவிடுங்கள்" என்றார்கள் அவர்கள்.
அதற்குப் பிறகு எங்களிடம் 60,000 புத்தகங்கள்தான் இருக்கும் "ஏன் 1900?"
என்ேறன். ஏேதா ஒரு நாைளக் குறிப்பிட்டு விட்டார்கள். அதனால் முதலில்
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"1923க்குப் பிறகு உள்ளவற்ைற நீக்குகிேறன்" என்ேறன். அதன்பின் 200,000
புத்தகங்கள் என்னிடம் இருக்கும்.

பிறகு என்னிடமிருந்த 250,000 புத்தகங்கைளப் பார்த்ேதன். பட்டியைல
கவனத்துடன் ேநாக்கிேனன். அவற்றில் பல அரசாங்க இதழ்கள். அல்லது மகாத்மா
காந்தியின் பைடப்புகள். அவற்றிற்குப் பதிப்புாிைம இல்ைல என்பது எங்களுக்குத்
ெதாியும். அல்லது ேவறு விஷயங்கள்.

ஆகேவ பட்டியைல கவனமாகப் பார்த்தபிறகு எனக்கு 314,000 புத்தகங்கள்
கிைடத்தன. அைத நீங்கள் பார்க்கமுடியும். இப்ேபாதும் அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துவிடச் ெசால்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் எைதப் படிக்க ேவண்டும், எைதப்
படிக்கக்கூடாது என்று ெசால்வது அரசாங்கத்தின் ேவைல அல்ல என்று
நிைனக்கிேறன்.

இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கிறது: பதிப்புாிைம ஓர் இருைம விஷயம்
அல்ல. உதாரணமாக, இந்த எல்லாப் புத்தகங்கைளயும், பார்ைவயற்ற ஒருவருக்கும்
கிைடக்குமாறு என்னால் ெசய்ய முடியும். பார்ைவயற்ேறாருக்குப் புத்தகங்கைளக்
கிைடக்கச் ெசய்யும்ேபாது பதிப்புாிைம ெசல்லுபடியாகாது என்று சர்வேதச
உடன்படிக்ைக உள்ளது. பதிப்புாிைமச் சட்டத்திலுள்ள முற்ேபாக்கான
ெசய்திகளில் இது ஒன்று. ஏேதா ஒரு ேநரத்தில் பதிப்புாிைம இல்லாமல்
ேபாய்விடலாம், ஏெனனில் பதிப்புாிைம காலாவதி ஆகக்கூடியது. அது எப்ேபாது
என்று எனக்குத் ெதாியாது. ஆகேவ நாங்கள் அவற்ைற நீக்கப் ேபாவதில்ைல.
ஏெனனில் காலப்ேபாக்கில் நாங்கள் அைதக் கிைடக்கச் ெசய்ய முடியும்.

உங்களுக்கு தில்லிப் பல்கைலக்கழக வழக்கு ெதாிந்திருக்கும். ஒரு கல்வியைமப்பில்
பாடம் நடத்துைகயில் ஆசிாியர் மாணவர்க்கு இைடயில் புத்தகத்ைதக் கிைடக்கச்
ெசய்யலாம் என்ற பதிப்புாிைமச் சட்டத்ைத தில்லிப் பல்கைலக்கழகம் ேமற்ேகாள்
காட்டியது. எனேவ ஒரு பல்கைலக்கழக வளாகத்துக்குள் நாங்கள் இந்த எல்லாப்
புத்தகங்கைளயும் கிைடக்கச் ெசய்ய முடியும்.

புத்தகங்கைள நீக்குதல் சாியான விைடயல்ல. ேமற்தகவல்கைள நிர்வாகம் ெசய்து,
அைத இன்னும் சிறப்பாக்க ேவண்டும். ெமாழிெபயர்ப்புகள் மீதும் பணியாற்றி
வருகிேறாம். ஓசிஆர் நன்றாகச் ெசய்கிேறாம். சில ெமாழிகைள ஓசிஆர் ெசய்ய
முடியும் சிலவற்ைற முடியாது. அைத ேமம்படுத்துகிேறாம். பதிப்புாிைமப்
பிரச்சிைனகளுக்கு எதிர்விைன புாிகிேறாம்.

கணினி நூலக வழங்கிையப் பற்றிய ஒரு ெசய்தி. நான் முதலில் நகல் எடுக்க
முைனந்தேபாது, அது ஆன்ைலனில் இருந்தேபாது, அவற்ைற எழுத முயற்சி
ெசய்ேதன். எனக்கு விைட எதுவும் வரவில்ைல. சிறப்புமிக்க ேபராசிாியர் ஒருவர்
இறுதியாக என்னிடம் வந்தார். "எங்களிடம் ேகட்காமல் இைதச் ெசய்தீர்கள்"
என்றார். "பாருங்கள், இந்தத் தகவல் 2015 முதல் சுற்றி வருகிறது" என்ேறன்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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"நாங்கள் அங்கு யாரும் இல்ைல, யாரும் பார்க்கவில்ைல என்று நிைனத்ேதாம்.
யாருடனாவது ேபச நான் விரும்பியிருப்ேபன். ஆனால் ஒருவரும் ேபசுவதில்ைல.
ஆகேவ நானாகச் ெசன்று அைத எடுத்துக் ெகாண்ேடன்."

அது மட்டுமல்ல, இைவ புத்தகங்கள். அைவ இைணயத்தில் வந்த பிறகு, நான்
உங்கள் வழங்கியிலிருந்து ெபற (ஹாக் ெசய்ய) முடியாது. ஆனால்
ெபாதுமக்களுக்கான தகவல் அரசாங்கம் வழங்கும் ஒன்று. அப்படிப்பட்டைத நான்
எடுத்துக் ெகாள்ளும் உாிைமயும் பார்க்கும் உாிைமயும் இருக்கிறது. ெதாடர்ந்து
பதிப்புாிைமச் சிக்கல் வரும் என்றால் நான் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாள்கிேறன். எனேவ
இவற்ைற நாங்கள் ைகயாண்டு ெகாள்கிேறாம். ஆக, நூலகம் இப்ேபாது
ஆன்ைலனில் உள்ளது.

இப்ேபாது நீங்கள் ேகட்கலாம், "இந்த விஷயத்ைதப் பற்றி ஏன் அக்கைற? எதற்காக
உங்களுக்குப் ெபாதுநல அச்சிடல் ேதைவப் படுகிறது?" இப்ேபாது உலகம்
ஒழுங்கின்றி இருக்கிறது. இப்ேபாது உலகத்ைதப் பற்றி உங்கள் உணர்ச்சிகள்
என்ன என்பது எனக்குத் ெதாியாது. ஆனால் ஊதியத்தில் சமமின்ைம அதிகாித்து
வருகிறது. ஏழ்ைமயும் ேநாயும் பட்டினியும் அதிகாிக்கின்றன. இந்தியாவிடம்
மிைகயான உணவு இருக்கிறது, ஆனால் 200 மில்லியன் மக்கள் பட்டினி
கிடக்கிறார்கள்.

நாம் இந்தப் பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க முடியும். தட்ெவப்ப மாறுதல்கள். நம் பூமிக்
கிரகத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள். உலக ெவப்பமயமாதைல ேநாக்குங்கள். இது
ஒன்றும் எங்கிருந்ேதா ெகாண்டுவந்த கருத்து அல்ல, இது ெமய்யானது. இது
அறிவியல்.

சகிப்புத்தன்ைம இன்ைம. பிற மதங்கள் சார்ந்த மக்களுக்கு எதிரான வன்முைற. பிற
இனங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள்மீது வன்முைற. ெபண்களுக்கும் குழந்ைதகளுக்கும்
எதிரான வன்முைற. ெபங்களூாில் ெகௗாி லங்ேகைஷ பயங்கரமாகச் சுட்டார்கள்.

ேபாலிச் ெசய்தியா? முகநூலில் நாஜிகள் (இனவாதிகள்) புகுந்து விட்டார்களா?
ேபாலிச் ெசய்திகளுடன் வந்து, அெமாிக்காவின் குடியரசுத் தைலவைரத்
ேதர்ந்ெதடுக்க உதவி ெசய்கிறார்களா? இம்மாதிாி விஷயங்களுக்கு நீங்கள் என்ன
ெசய்ய முடியும் என்பதுதான் ேகள்வி.

ஒவ்ெவாரு தைலமுைறக்கும், ஒவ்ெவாரு காலப் புள்ளிக்கும் ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது
என்று நம்புகிேறன். நீங்கள் ெதாழில்நுட்பவாதி என்றால், 1960களின் ெதாடக்கம்
என்றால், சாம்-ஐப் ேபால இருந்திருப்பீர்கள். டிஜிடல் ெதாைலேபசி ஸ்விச்
கண்டுபிடித் திருக்கலாம், அல்லது கணினிகைளக் கண்டுபிடித்திருக்கலாம்.
1950களில் நீங்கள் இருந்திருந்தால், ஏேராஸ்ேபஸில் பணிபுாிந்திருப்பீர்கள். சமூக
விஷயங்களுக்கும் இது ெபாருந்தும். 1880களில் இருந்தால் கட்டாய
அடிைமத்தனத்திற்கு எதிராகப் ேபாராடியிருப்பீர்கள். காந்திையப்
பின்பற்றியிருப்பீர்கள்.

கார்ல்கார்ல்  மாலமூதின்மாலமூதின்  கருத்துைரகள்கருத்துைரகள்
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நமக்குக் கிைடத்துள்ள வாய்ப்பு, நாம் இதுவைர சந்திக்காத வாக்குறுதி, அறிைவ
உலகமுழுவதும் கிைடக்கச் ெசய்தல். இைத நம்மால் ெசய்ய முடியும். இதற்கான
காரணம் அர்த்தமுள்ளது. இது ஜனநாயகம். அது மக்களுக்குச் ெசாந்தமானது.

கற்றறிந்த குடிமக்கள்தான் ஜனநாயகத்தின் திறவுேகால் . எனேவ மாற்றத்திற்கான
திறவுேகாைல நான் நம்புகிேறன். இன்று நீங்கள் உலகெவப்பமயமாதைலத் தீர்க்க
முடியாது. ஆனால் நம் எல்லாருக்கும் நமது சுற்றுச்சூழலில் என்ன நிகழ்கிறது என்று
ெதாிந்திருந்தால், நாம் நடவடிக்ைக எடுக்க ஆரம்பிப்ேபாம். மாற்றத்துக்கான
திறவுேகால் இரண்டு விஷயங்களில் உள்ளது. மாற்றத்துக்கான ஒரு திறவுேகால்
அன்பு என்று அவர் ெசான்னார். நாஜிக்கைளக் கண்டால் நீங்கள் ெசன்று
அவர்கைள அடிப்பதில்ைல. அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இப்ேபாது நடக்கும்
விவாதத்தில் நான் விரும்பாத விஷயம், "நம்மிடம் அதிகாரம் இருக்கிறது, சாியா?
சாி". பிறகு சிலர் ெசால்வைதக் காண்கிேறாம், "நாஜிகைள அடித்துக்
ெகால்ேவாம்."

சாி, விைட அது அல்ல. காந்தியும் லூத்தர் கிங்கும் நமக்கு அன்புதான் விைட என்று
கற்பித்தார்கள். அவர்கள் ேவறு ஒன்ைறயும் நமக்குக் கற்பித்தார்கள். அதாவது,
உலகத்ைத நாம் மாற்ற ேவண்டும் என்றால்-இங்ேக நீதிபதி ரானேட ெசான்னைத
நிைனவு கூர்ந்தால்-நாம் உலகத்ைத மாற்ற ேவண்டுமானால், நாம் நமக்கும் கல்வி
ெபற ேவண்டும், நமது ஆட்சியாளர்களுக்கும் கல்வி அளிக்க ேவண்டும்.

கிங்கும் காந்தியும், சத்யாக்கிரகத்தில் அவர்கள் ஈடுபடுவதற்கு முன்னால், தாங்கள்
கற்றறிந்து ெகாள்வதில் மிக அதிக ேநரத்ைதச் ெசலவிட்டார்கள். பிறகு
ஆட்சியாளர்களுக்குக் கற்பித்தார்கள். தண்டிக்குச் ெசல்வதன் முன் அவர்
ஆசிரமத்தில், தனக்கும் தன்னுடன் நடப்பவர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்தவாறு ஒரு
மாதம் ெசலவிட்டார். அரசாங்கத்திற்கு "நான் இன்னவாறு ெசய்யப் ேபாகிேறன்"
என விண்ணப்பங்கள் அனுப்பினார். ஆகேவ நான் கல்வியும், அன்பும்
முக்கியமானைவ என நிைனக்கிேறன். ரவீந்திரநாத் தாகூரும் அப்படித்தான்
நிைனத்தார். பிாிட்டிஷ் பள்ளிகைள விரும்பாத காரணத்தால் காந்தி அடிப்பைடக்
கல்விைய நீக்க முயன்றேபாது, தாகூர் 'உண்ைமக்கு அைழப்பு' என்பைத
ெவளியிட்டார். அவர் கூறினார், "நமது இதயம் அன்பின் உண்ைமையக் கற்றுக்
ெகாள்ள ேவண்டும் என்பதுேபாலேவ நம் மனம் அறிவின் உண்ைமைய ஏற்றுக்
ெகாள்ள ேவண்டும்." சாிதானா? இரண்ைடயும் நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்.

ேபாலிச் ெசய்திகளுக்கு விைட அறிவு என்று நான் நம்புகிேறன். ேபாலி அறிைவத்
தணிக்ைக ெசய்வதன்மூலம் அைதத் தீர்க்க முடியாது. அப்படி உங்களால் ெசய்ய
இயலாது. ஆனால் நீங்கள் அைதவிட நல்ல ெசய்திகைளப் ெபறமுடியும். உண்ைமச்
ெசய்திகைளப் ெபற முடியும். ெபாருளாதார வாய்ப்புகள் பற்றிய பிரச்சிைனகைளத்
தீர்க்க ேவண்டுமானால் நாம் உதவி ெசய்ய ேவண்டும். அது தானாக நிகழ
இயலாது.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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"உடலுைழப்புக்கு உணவு" என்பதன் ஆர்வலராக காந்தி இருந்தார். அது ைபபிள்
ேமற்ேகாளிலிருந்து வருகிறது. அவருக்கு உைழப்புக்கு உணவு என்பது முதலில்
அச்சிடுவதாகத்தான் இருந்தது.

காந்தி ◌ஃபீனிக்ஸ் ஆசிரமத்துக்குச் ெசன்றேபாது, ஒவ்ெவாருவரும் தனது அச்சுக்
கருவிையப் பயன்படுத்த ேவண்டியிருந்தது. அச்சுக் கருவிைய ைவத்து ஒவ்ெவாரு
நாளும் ஒவ்ெவாருவரும் உடலுைழப்பில் ஈடுபட ேவண்டியிருந்தது. பின்னர் அது
இராட்ைடயாக (சர்க்காவாக) மாறியது. காந்தி இன்றிருந்தால் 'திறந்த
மூலங்களுக்காக ெமன்ெபாருைளக் குறியாக்கம் ெசய்வதுதான் உைழப்புக்கு
உணவு' என்பார். ெமய்யாக அப்படித்தான் உள்ளது. உடல் உைழப்பு- அதுதான்
உலகத்ைத ேமம்படுத்துகிறது. நீங்கள் ெமய்யான ஏேதா ஒன்ைற அதில்
ெசய்கிறீர்கள்.

அடுத்து காந்தி ெசால்லிக் ெகாடுத்தது, ெபாதுமக்கள் பணி. நமது ேநரத்தில் ஒரு
பகுதிைய அதற்காகச் ெசலவிட ேவண்டும். ஒரு ெதாழிைல ைவத்திருப்பது நல்லது,
பணத்ைதச் ெசய்வது நல்லது. ஆனால் நாம் நமது அரசாங்கங்கைள நமக்காக
ைவத்திருக்க ேவண்டுமானால்-அப்படித்தான் ஜனநாயகத்தில் ெசய்கிேறாம்-அதன்
பகுதியாக நாம் இருக்க ேவண்டும்.

நான் பதிவிட்ட தரவிதிகள் ஒவ்ெவான்றின் ேமலும் ஓர் ேமலுைற இருக்கும்.
அதன்ேமல் யாைனகள் இருந்தன, நிறுவன முத்திைர இருந்தது, பிற அலங்காரச்
சித்திரங்களும் இருந்தன. ஆனால் அடியில் நீதி சதகத்திலிருந்து ஒரு ேமற்ேகாள்,
"அறிவு திருடப்பட இயலாத ெசல்வம்" என்று கூறுகிறது. அைத நான் முழுைமயாக
ஒப்புக் ெகாள்கிேறன். அறிவு பகிர்ந்து ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். அதுதான்
நமக்குாிய வாய்ப்பு. ஆக, உங்கள் அைனவருக்கும் நன்றி. சாமும் நானும் இப்ேபாது
ேகள்விகைள எதிர்ெகாள்ேவாம்.

கார்ல்கார்ல்  மாலமூதின்மாலமூதின்  கருத்துைரகள்கருத்துைரகள்
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 87 (1947), ப. 193, அப்துல் கஃபார் கானுடன் காைல நைட.

சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 90 (1947-48), ப. 449, பிரார்த்தைனக் கூட்டத்துக்கு காந்தி
வருதல்.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 88 (1947), முகப்பு, கஷ்மீருக்குப் ேபாகும் வழியில் லாகூர்
இரயில் நிைலயத்தில்.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 13 (1915-17), முகப்பு, 1915இல் இந்தியாவுக்கு காந்தி
வந்தேபாது.
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திருமதி எலியனார் ரூஸ்ெவல்ட் 1952 மார்ச் 9ஆம் நாள் எல்ேலாராவுக்கு வருைக
தந்தேபாது அங்கு சுற்றிக் காட்டப் படுகிறார்.
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திருமதி எலியனார் ரூஸ்ெவல்ட் ைமசூர் விமான நிைலயத்தில் ைமசூாின் நிதி
மற்றும் ெதாழில் அைமச்சாரான திரு. எச். சி. தாசப்பாவினால்
வரேவற்கப்படுகிறார்.
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1952 மார்ச் 7ஆம் நாள் திருமதி எலியனார் ரூஸ்ெவல்ட் ைமசூருக்கு வந்தேபாது
அங்குள்ள ைமயஅரசின் உணவுத் ெதாழில்நுட்ப ஆய்வு நிறுவனத்தின்
ஆய்வகங்களில் ஒன்ைறப் பார்ைவயிடுகிறார்.

1952 மார்ச் 13ஆம் நாள் திருமதி எலியனார் ரூஸ்ெவல்ட் ெஜய்பூருக்கு வந்தேபாது
அவர் மஹாராணி ெபண்கள் பள்ளிையப் பார்ைவயிடுகிறார்.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 57 (1934), முகப்பு.

சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 61 (1935), முகப்பு, பிேளக் ேநாய் தாக்கிய ேபார்ஸாட்
கிராமத்திற்குச் ெசல்லுதல்.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 24 (1924), முகப்பு, 1924இல் காந்திஜி.
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ேநர்முகம்ேநர்முகம்:: ""இந்தச்இந்தச்  சிறியசிறிய  யுஎஸ்பியுஎஸ்பி  இயக்கிஇயக்கி 19,000  19,000 இந்தியத்இந்தியத்
தரவிதிகைளதரவிதிகைள  அடக்கியிருக்கிறதுஅடக்கியிருக்கிறது..இைதப்இைதப்
ெபாதுமக்களுக்குெபாதுமக்களுக்கு அளிக்கேவண்டாமாஅளிக்கேவண்டாமா??

திதி  ஒயர்ஒயர், , அனுஜ்அனுஜ்  ஸ்ரீநிவாஸ்ஸ்ரீநிவாஸ், 2017 , 2017 அக்ேடாபர்அக்ேடாபர், 26 (, 26 (அனுமதியுடன்அனுமதியுடன்
பயன்படுத்தப்படுகிறதுபயன்படுத்தப்படுகிறது))

இந்தியத் தர நிறுவனத்தினர் ெவளியிட்டுள்ள விதிகைளயும
ஒழுங்குமுைறகைளயும்ெபாது மக்களுக்கு எவ்விதக் கட்டணமும் இன்றி
இலவசமாக ெவளியிடுவதற்காகச் சட்டபூர்வத் ேதடலில் ஈடுபட்டுள்ளவரும்,
Public.Resource.Org-இன் நிறுவனருமான கார்ல் மாலமூத் அவர்களுடன் ஒரு
ேநர்முகம்

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) வணக்கம். ெபாதுத்தகவல்கைள யாவருக்கும் கிைடக்கச்
ெசய்வது பற்றிய ஒயாின் இன்ைறய விவாதத்திற்கு வரேவற்கிேறன். என் ெபயர்
அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ், இன்று நமது விருந்தினர் கார்ல் மாலமூத்.

இைணயத்தின் ெசாந்தத் தூண்டுநர் என்பது முதல் அெமாிக்காவின்
அதிகாரபூர்வமற்ற ெபாது அச்சிடுநர் என்பது வைர பலவிதமாகக் கார்ல்
வருணிக்கப்படுகிறார். கடந்த 25 ஆண்டுகளாக மக்கள் ெபறக்கூடிய அல்லது
கிைடக்கின்ற தகவைல யாவரும் ேமலும் அைடயக் கூடியதாகவும் யாவருக்கும்
ேமலும் கிைடக்கக் கூடியதாகவும் ஆக்குவது கார்லின் பணியாக உள்ளது. கடந்த
பத்தாண்டுகளாக அவரது ெபரும்பான்ைமப் பணி சட்டமியற்றல், சட்டவிதித்
தரங்கள், இன்ன பிறவற்ைற ைமயமாகக் ெகாண்டுள்ளது. பல சமயங்களில்,
ேதர்ந்ெதடுத்த ஒரு சிலருக்காகத் தகவைலக் கட்டுப்படுத்தேவா ஒரு சிலருக்கு
மட்டும் தகவைல அளிக்கேவா அரசாங்க அதிகாாிகள் சிலர் முற்படுகிறார்கள்.
அதனால் இப்பணி இவைர அவர்களுடன் ெபருமளவில் ேமாதலில்
ெகாண்டுவிட்டுள்ளது.

கார்ல், நீங்கள் எங்களுடன் விவாதிக்க வந்தைமக்கு நன்றி.

(கார்ல் மாலமூத்) எனக்கு மகிழ்ச்சி, மிகவும் மகிழ்ச்சி.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) உங்களது பணிையப் பற்றித் ெதாியாத எங்கள்
பார்ைவயாளர்களுக்காக, தகவைலப் ெபாதுவாக்குவது என்றால் என்ன, ேமலும்
ெபாதுவான முைறயில் அைதக் கிைடக்கும் வைகயில் ெசய்வது எப்படி என்பைதத்
ெதாிவிக்க முடியுமா?

(கார்ல் மாலமூத்) ெபரும்பாலான மக்கள் தகவல் ெவளிப்பைடயாக இருக்க
ேவண்டும் என்றுதான் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் ஏேதா காரணத்தினால் அது
அப்படி இல்ைல. ேசாம்ேபறித்தனம், அரசாங்க முகைம அந்தப் பிரச்சிைனையத்
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ெதாழில்நுட்ப ாீதியாகக் ைகயாள முடியாைம, தாேன அவற்றின் வியாபாாியாக
இருக்கச் சிலர் விரும்புவது-எதனாேலா அது ஒரு கட்டணத் தைடயின்பின் பூட்டி
ைவக்கப்படுகிறது. அெமாிக்கக் காப்புாிைமத் தளம் ேபான்ற மிகப் ெபாிய தகவல்
தளங்கைளேய நான் ேதடுகிேறன். காப்புாிைம அலுவலகம் விற்ற எல்லாத்
தகவல்கைளயும் நான் வாங்கிேனன். அதற்குச் சிலநூறாயிரம் டாலர் ஆகியது.
அப்பணத்ைத நான் திரட்டிேனன். தகவல்கைள ஆன்ைலனில் இட்ேடன்.
இப்ேபாது மில்லியன் கணக்கான மக்கள் அைதப் பயன்படுத்து கிறார்கள். நான்
காப்புாிைம அலுவலக அதிகாாியின் கதைவத் தட்டி, "இது உங்கள் ேவைல,
ெதாியுமா? நீங்கள் இைதச் ெசய்திருக்க ேவண்டும்" என்ேறன்.

காப்புாிைமத் ெதாழிேலா ேவெறாரு ெதாழிேலா-அதில் ஈடுபடுவது என்
இலட்சியமல்ல. அரசாங்கத்ைத ேமம்படுத்த ேவண்டும். மக்கள் உண்ைமயில்
இந்தத் தகவல்களில் அக்கைற காட்டுகிறார்கள் என்பைத உணர்த்த ேவண்டும்.
சாதாரண அெமாிக்கர் யாரும் இதில் அக்கைற காட்டுவதில்ைல என்று
நிைனப்பதாகக் காப்புாிைம ஆைணயர் கூறினார். அைத ஆன்ைலனில்
ேபாட்ேடன், மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தத் ெதாடங்கிவிட்டார்கள்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) சில விஷயங்களில், உதாரணமாக ஒரு தகவல் கட்டணம்
ெசலுத்தினால் மட்டும் மக்களுக்குக் கிைடக்கிறது, ஆனால் அரசாங்க முகைமேய
இதிலிருந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது என்றால் எப்படி அைதச் சமாளிக்கிறீர்கள்?

(கார்ல் மாலமூத்) சாி, அரசு முகைம, அரசு சாரா முகைம எதுவாயினும் வருவாய்
மிக முக்கியம். காப்புாிைம அலுவலகத்ைதப் ெபாறுத்தவைர அவர்கள் அவற்ைற
விற்று ஆண்டுககு 40 மில்லியன் டாலர் வருவாய் ெபற்றனர். காப்புாிைமகளுக்காக,
அெமாிக்க ஐக்கியநாட்டு அரசியல் அைமப்பில் ேசர்க்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பாக
இந்த ஒேர தகவல் தளம்தான். அது விற்பைனக்காக அல்ல. அவர்கள் ேவறு
ெசயல்கைளச் ெசய்து பணம் ஈட்டலாம், தகவல்கைள விற்கலாம். ேகள்வி
இதுதான். நான் தகவைல வாங்கிய பிறகு, அைத ேமலும் பயன்பாட்டுக்கு
உாியதாக என்னால் மறு-பதிப்புச் ெசய்ய முடியுமா? தகவல் ேசைவக்காகக்
கட்டணம் வசூலிக்கப் பட்டாலும் பரவாயில்ைல. அதற்குப் பிறகு உாிமம் இன்றி,
நீங்கள் அந்தத் தகவைலப் பயன்படுத்தவும், அைத ேமம்படுத்தவும், சக-
குடிமக்களுக்கு வழங்கவும், அைத ைவத்து ேவெறதுவும் ெசய்யவும் உங்களுக்கு
அனுமதி உண்டா என்பதுதான் ேகள்வி.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) உண்ைமதான். கடந்த இரு ஆண்டுகளில் உங்கள் பணிகளில்
ெகாஞ்சம் இந்தியாவிலும் விாிந்துள்ளது. உதாரணமாக, எனக்குத் ெதாிந்தவைர,
நீங்கள் இந்தியத் தர நிறுவனத்துடன் ஒரு சட்டப் ேபாராட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள்.
முதலில் எப்படி அது ெதாடங்கியது, அைதப் பற்றி நீங்கள் ெகாஞ்சம் ேபச
முடியுமா?

(கார்ல் மாலமூத்) நல்லது. சில சட்டங்களின் வைககள், சட்டபூர்வ . விஷயங்கள்.
அரசாைணகள், பாராளுமன்றச் சட்டங்கள், அரசாங்க ஒழுங்குமுைறகள் உள்ளன;
ஆனால் நமது நவீன உலகில் பாதுகாப்புத் தரங்கள், மிக முக்கியமான சட்டங்களாக
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உள்ளன. இந்தியாவின் ேதசியக் கட்டுமான விதி, பணியாளர் கைளப் பாதுகாப்பாக
ைவத்திருக்கும் ஆைடெநசவு எந்திரத் தரங்கள், பூச்சிக் ெகால்லிகைளப்
பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துதல் பற்றிய தரங்கள். இந்த இந்தியத் தரங்கள் யாவும்
அதிகாரபூர்வ அரசிதழ்களில் அறிவிக்கப்படுகின்றன. அவற்றிற்குச் சட்டத்தின்
சக்தி உண்டு. பல சூழல்களில், இந்தியாவில் சான்றிதழ் இன்றிப் ெபாருள்கைள
விற்க முடியாது. அைவ தரமாக இல்ைல எனில் பிஐஎஸ் சான்றிதழ் வழங்காது.
இந்தத் தரங்கள் எல்லாம் அரசாங்கப் பதிப்புகள்.

இப்படி இருப்பினும் பதிப்புாிைம அறிவிப்பு மட்டுமல்ல, "எங்கள் அனுமதி இன்றி
நீங்கள் இந்த விஷயத்ைத நகல் எடுக்கக்கூடாது" என்ற அறிவிப்பும் இருக்கிறது.
அவர்கள் அைத விற்கிறார்கள். இந்தியாவின் ேதசியக் கட்டுமான விதியின் விைல
ரூ. 14,000. இந்தியாவின் ஒவ்ெவாரு ெபாறியியல் மாணவனும் படிக்க ேவண்டிய
ஒரு புத்தகத்துக்கு இது மிக அதிகமான விைல. இைத ெவளிநாட்டில் வாங்கினால்,
விைல இைதப்ேபால் பத்து மடங்கு, 1.4 லட்சம் ரூபாய். இந்தியாவில் நீங்கள்
வணிகம் ெசய்ய ேவண்டுமானால், உங்களுக்கு இந்தியாவின் பாதுகாப்பு விதிகள்
ெதாிந்திருக்க ேவண்டும்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) சாியாகச் ெசான்னீர்கள். 2013இல் நீங்கள் இந்தத் தகவைலச்
சிறிது எடுத்துப் ெபாதுமக்களுக்கு ெவளியிட்டீர்கள். ஆனால பிஐஎஸ் அைதப்
பாராட்டவில்ைல.

(கார்ல் மாலமூத்) ஆம், பிஐஎஸ் அைத கவனிக்கவில்ைல. முதலில் நான் இந்தியத்
தரங்கள் பலவற்ைற வாங்கிேனன். நான் ஒளிப்பேதா மைறப்பேதா இல்ைல.
அப்ேபாது மன்ேமாகன் சிங்கின் அரசாங்கத்தில் பணிபுாிந்து வந்த சாம்
பித்ேராதாைவ அைழத்ேதன்; "பித்ேராதாஜி, நான் உங்கைளப் பார்க்க
விரும்புகிேறன்". ேபாய்ப் பார்த்ேதன். தரங்களின் நகல்கைளக்
ெகாண்டுெசன்ேறன். சூழ்நிைலைய விளக்கி, "இவற்ைற நான் ஆன்ைலனில் இடப்
ேபாகிேறன். நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள்?" "நல்லதுதான்" என ஒப்புக்
ெகாண்டார். "சாி, இந்தியத் தர நிறுவனம் (பிஐஎஸ்) ேகாபம் அைடயும் என்று
உங்களுக்குத் ெதாியும்." "இது முக்கியத் தகவல். மக்களுக்குக் கிைடக்க ேவண்டும்"
என்றார் அவர். அவர்கள் கவனிக்கவில்ைல. ெமாத்த 19,000 தரங்கைளயும்
எடுத்ேதன். ஆன்ைலனில் பதிவிட்ேடன். டிவிடிக்காக ஆண்டுக்கு 5,000 டாலர்
ெசலவிட்ேடன். எனது சந்தாைவப் புதுப்பிக்கும் ேநரம் வந்தது.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) நிச்சயம்.

(கார்ல் மாலமூத்) அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிேனன். "இது வாங்குவதற்கான
ஆைண. நான் என் சந்தாைவப் புதுப்பித்துக் ெகாள்கிேறன். ஆனால், இைவ
எல்லாம் தரவிதிகள். நாங்கள் இவற்றில 971ஐ எடுத்து எச்டிஎம்எல்-இல்
மாற்றியிருக்கிேறாம். அதன் படங்கைள எஸ்விஜி கிராஃபிக்ஸ்-இல் மறுபடியும்
வைரந்திருக்கிேறாம். சூத்திரங்கைள ேமத்எம்எல்-இல் குறியாக்கம்
ெசய்திருக்கிேறாம். அந்த எல்லாவற்றின் நகல்களும் ேவண்டுமா?" என்று
ேகட்ேடன். 'நிறுத்து. உடேன நிறுத்த ேவண்டும்' என்று எனக்கு பதில்-கடிதம்

""இந்தச்இந்தச்  சிறியசிறிய  யுஎஸ்பியுஎஸ்பி  இயக்கிஇயக்கி 19,000  19,000 இந்தியத்இந்தியத்  தரவிதிகைளதரவிதிகைள
அடக்கியிருக்கிறதுஅடக்கியிருக்கிறது..
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வருகிறது. எனது சந்தாைவப் புதுப்பிக்க மறுத்து விட்டார்கள். நாங்கள் அவற்ைற
விட்டுவிட ேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள்.

காரணத்ைத விளக்கி அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிேனன். இந்திய அரசாங்க
அைமப்பின்படி, அரசியல் அைமப்புச் சட்டத்தின் கீழ், தகவலறி உாிைமச்
சட்டத்தின் கீழ், இது ெபாதுத் தகவல் என்பது எனது நம்பிக்ைக. அவர்கள்
உடன்படவில்ைல. அடுத்த படியாக நாங்கள் அைமச்சகத்துக்கு விண்ணப்பம்
அனுப்பிேனாம். மிக வசீகரமான விண்ணப்பம். பித்ேராதா ஒரு உறுதிப் பத்திரம்
அளித்தார். இைணயத்தின் தந்ைதயான விண்டன் ெசர்◌ஃப் ஓர் உறுதிப் பத்திரம்
அளித்தார். நீர்ப் ெபாறியியல், ேபாக்குவரத்துத் துைறகளின் மிக முக்கியமான
ேபராசிாியர்கள் பலர் உறுதியிதழ்கள் அளித்தனர். அந்தத் தரங்கள் ஏன் சிறப்பாக
இருக்கின்றன, நாங்கள் ஏன் அவற்றின் மதிப்ைபக் கூட்டி யிருக்கிேறாம் என்பதற்கு
உதாரணங்கள் எங்களிடம் இருந்தன.

இப் பிரச்சிைன அைமச்சகத்துக்குச் ெசன்றது. சில நாள் கழித்து, "நீங்கள் இைதச்
ெசய்யலாகாது" என்று பதில் வந்தது. அடுத்த நிைல, ெபாதுநல ஆர்வ வழக்குப்
ேபாடுதல். ேபாக்குவரத்துத் துைறயின் மிகத் திறைம வாய்ந்த இளம்
ெபாறியியலாளரும் என் சகாவுமான ஸ்ரீநிவாஸ் ேகாடாலியும் அற்புதமான
இந்தியன் கானூனின் ஆசிாியர் டாக்டர் சுஷாந்த் சின்ஹாவும் வழக்கில உடன்
இருந்தனர். வழக்குப் பதிவு ெசய்ேதாம். நிஷித் ேதசாயின் நிறுவனம் இலவசமாக
எங்களுக்குச் ெசய்ய ஒப்புக் ெகாண்டது. அவர்கள் எவ்விதக் கட்டணமும்
ெபறவில்ைல. முன்னாள் சட்ட அைமச்சர் சல்மான் குர்ஷித் எங்கள் சார்பாக மூத்த
வழக்குைரயாளராக ஊதியமின்றி வாதாட முன்வந்தார். புது தில்லியில்
மதிப்புக்குாிய தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் நிற்கிேறாம்.

பிஐஎஸ் எங்கள் புகாருக்கு பதிலளித்திருக்கிறது என்ற வைகயில் எழுத்துேவைல
முடிந்துவிடடது. மத்திய அரசு இன்னும் விைட அளிக்கவில்ைல. நவம்பர் 13ஆம்
நாள் நாங்கள் மறுபடியும் நீதியைவக்குச் ெசல்ல ேவண்டும். முதன்ைம நடுவர்,
அல்லது தைலைம தாங்கும் நடுவர், அடுத்த வசந்த காலத்தில் ஒரு வாய்ெமாழி
விவாதத்திற்கு ஏற்பாடு ெசய்வார் என்பது எங்கள் நம்பிக்ைக. நாங்கள் எங்கள்
தரப்ைபக் கூறுேவாம், அரசாங்கம் அதன் தரப்ைப எடுத்துைரக்கும். பிறகு அதன்
தீர்ப்பு கிைடக்கும்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) நிச்சயம். கார்ல், ஒன்று, பிஐஎஸ்-சின் தற்காப்புவாதம்
பதிப்புாிைமையச் சார்ந்துள்ளது. மற்ெறான்று, இந்தத் தரங்கைளத் தாங்கள்
உருவாக்கியதற்கான ஊதியம் ேதைவ என்று அது ேபசுகிறது. அெமாிக்காவுக்கும்
இந்தியாவுக்கும் உள்ள ேவறுபாடுகளில் ஒன்று, அெமாிக்காவில், பின்பு
சட்டமாகேவா ஒழுங்காகேவா மாறக்கூடிய தரங்கள், தனியார்களால் உருவாக்கப்
படுகின்றன. இந்தியாவில் பிஐஎஸ் ஒரு சட்டபூர்வ அரசாங்க அைமப்பு. அது
ெவளியிடும் ெபரும்பாலான தரங்கள் காலப்ேபாக்கில் சட்டத்தின் ஆற்றைலப்
ெபறுகின்றன. குறித்த எல்ைலவைர, அதன் வருவாய் இந்தத் தரங்கைளக்
குழுமங்களுக்கும், கல்லூாிகளுக்கும், தனிப்பட்ட நபர்களுக்கும் விற்பதனால்
கிைடக்கிறது. பிஐஎஸ்ஸின் வருவாய்க்கான இந்த வழிமுைறைய நீங்கள்
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எதிர்க்கிறீர்களா? இந்த நாளில், இந்தக் காலத்தில் அது ெபாதுவாக்கப்பட
ேவண்டும், முதலில் அந்தத் தரங்கைள உருவாக்குவதற்கு ஆன ெசலைவப் பற்றி
நாம் கவைலப் படக் கூடாது என்கிறீர்களா?

(கார்ல் மாலமூத்) முதலில் நாம் இந்தியாைவ கவனிப்ேபாம். பிறகு உலகின்
பிறபகுதிகளுக்குச் ெசல்லலாம்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) சாி.

(கார்ல் மாலமூத்) இந்தியாவில் இைவ யாவும் அரசாங்க ஆவணங்கள். அவர்கள்
வருவாயில் 4%க்கும் குைறவாகத்தான் தரங்கைள விற்பதால் வருகிறது. நீங்கள் ஒரு
ெபாருைள இந்தியாவில் விற்க ேவண்டுெமன்றால் அதற்குச் சான்றிதழ் ேவண்டும்.
சான்றிதழ் ெபற எதற்காக நீங்கள் கட்டணம் கட்டுகிறீர்கள்? இந்தியத் தர
நிறுவனம்தான். அவர்களுக்கு இதில் ெபரும் பணம் கிைடக்கிறது. அது மட்டுமல்ல,
இது அவர்கள் பணிக்கு மிகவும் உயிரானது. ெபாதுமக்களின் பாதுகாப்பு.
தரங்களுக்குக் கட்டுப்பாடு விதிப்பதால் உங்களால் ெபாறியியலாளர்களுக்குக்
கல்வியளிக்க முடிவதில்ைல. உள்ளூர் அதிகாாிகளுக்கு அவர்களால் இயன்றவைர
கட்டுமானத் தரத்ைதச் ெசயல்படுத்த நீங்கள் அனுமதிப்பதில்ைல. ஏெனனில்
இவற்றில் ஒன்ைற வாங்க அவர்கள் 14,000 ரூபாய் ெசலவிட ேவண்டியிருக்கிறது.
மக்கள் பாதுகாப்புக்கான தகவைலக் கட்டுப்படுத்துவது, அவர்களது
ெபாதுப்பணிக்கு இைடயூறு ெசய்கிறது. பிஐஎஸ்-க்கு இந்தப் பணம்
ேதைவயில்ைல. பிற இடங்களிலிருந்து அவர்களுக்குக் கிைடக்கும் பணம் அதிகம்.

உலகத்தின் பிற பகுதிகளில் அரசு-சாரா அைமப்புகள் (என்ஜிஓக்கள்) தரங்கைள
நிர்ணயிக்கின்றன. பிறகு அரசாங்கம் அவற்ைறச் சட்டமாக்குகிறது. ஓாிரண்டு
ெசய்திகைளச் ெசால்கிேறன். என்ஜிஓக்கள் இைவ சட்டமாக ேவண்டுெமன்று
விரும்புகின்றன. அெமாிக்காவின் ேதசிய மின்சார விதியின் முழு ேநாக்கமும்
அதுதான். பிறகு கூட்டாட்சியிலும் 50 அரசுகளிலும் அதுதான் சட்டம் என்று
அவர்கள் ெபருைமயடித்துக் ெகாள்கின்றனர். அவர்களுக்கு அது ேதைவ. மிகப்
ெபாிய அளவு பணத்துக்கு அைத விற்கிறார்கள். அதற்குேமல் அவர்களுக்குச்
சான்றிதழ் அளித்தல், ைகேயடுகள், பயிற்சியளித்தல் முதலியவற்றால் வருமானம்.
கூட்டாட்சி அரசு ேதசிய மின்சார விதி நாட்டின் சட்டம் என்று கூறினால்,
அெமாிக்க மக்களின் ஒப்புதலான ெபான்முத்திைர அவர்களுக்கு கிைடக்கிறது.
ெபாதுப் பாதுகாப்புக்கான தகவைலக் கட்டுப்படுத்தாமல் அவர்கள் அந்த
முத்திைரயினால் சம்பாதிக்க முடியும். பணம் ேதைவ என்கிறார்கள். ஆனால் அது
காரணம் என்று ேதான்றவில்ைல. இது கட்டுப்பாட்ைடப் பற்றிய விஷயம்.

அவர்கள் எப்ேபாதுேம இப்படித்தான் ெசய்தார்கள் என்று நிைனக்கிேறன். ஆனால்
இைணயம் உலகத்தின் ஒவ்ெவாரு ெதாழிைலயும் தனது வணிக மாதிாிைய மாற்றிக்
ெகாள்ள ைவத்துள்ளது. காலம் நமது வணிக மாதிாிகைள மாற்றிக் ெகாள்ளச்
ெசய்கிறது. 1970இல் நியாயமான பணத்துக்குத் தரத்ைத விற்பதில் அர்த்தமிருந்தது.
ஆனால் இந்த நாளில் இந்த யுகத்தில் ஒரு கட்டுமான விதி, ஒரு புத்தகம் 14,000
ரூபாய்க்கு விற்கப் படுகிறது. இந்த யுஎஸ்பி இயக்கியில் 19,000 தரங்கள்

""இந்தச்இந்தச்  சிறியசிறிய  யுஎஸ்பியுஎஸ்பி  இயக்கிஇயக்கி 19,000  19,000 இந்தியத்இந்தியத்  தரவிதிகைளதரவிதிகைள
அடக்கியிருக்கிறதுஅடக்கியிருக்கிறது..
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இருக்கின்றன. இந்தியாவில் ஒவ்ெவாரு மாணவருக்கும், குைறந்தபட்சம்,
வணிகாீதியற்ற முைறயில் இது ஏன் கிைடக்கலாகாது என்பதற்குக் காரணம்
இல்ைல; ஆனால் இது ஒவ்ெவாரு ெதாழிலுக்கும் ஒவ்ெவாரு உள்ளூர்
அதிகாாிக்கும் கிைடக்க ேவண்டும். அதன் வாயிலாகத்தான் நாம் ெபாதுமக்கள்
பாதுகாப்ைப உறுதிப்படுத்த முடியும். ஒவ்ெவாருவரும் சட்டத்ைத அறிகிறார்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) உண்ைமதான், சாி கார்ல், உங்கள் பணியின் ஒரு பகுதி, பிற
பல ெபாதுத்தளப் பணிகளின் பகுதி, இந்தத் தகவல் இலசவசமாக யாவருக்கும்
கிைடக்கேவண்டும் என்று முன்ைவக்கிறது; ஆனால் அது கிைடப்பதன் தரமும்
நன்றாக இருக்கேவண்டும். உதாரணமாக, ேதைவயான ஆவணங்கைளப்
ெபாிதாக்கிக் காணலாம், அைத ஆய்வுக்காக மக்கள் பயன்படுத்துமாறு இன்னும்
அழகிய வடிவத்தில் அளிக்கலாம். இந்தப் பணியில் சிறிதளவு கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளில் உங்கள் இந்திய இைணய நூலகத்திற்கு விாிகிறது. அைதப் பற்றி
சிறிது விாிவாகச் ெசால்வீர்களா?

(கார்ல் மாலமூத்) தரங்களுக்காக, கட்டுமான விதி உள்பட நாங்கள் அவற்ைற
எச்டிஎம்எல்-இல் மறுதட்டச்சுச் ெசய்ேதாம். படங்கைள மறுபடி வைரந்ேதாம்.
சூத்திங்கைள மறுகுறியாக்கம் ெசய்ேதாம். இந்திய இைணய நூலகம் தங்களிடம்
அரசாங்க வழங்கியில் 550,000 புத்தகங்கள் இருப்பதாகச் ெசால்கிறது. ெவகுநாளாக
இந்தியா முழுவதும் புத்தகங்கைள ஸ்ேகன் ெசய்யும் திட்டம் நடந்து வருகிறது.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) அைவ எப்படிப்பட்டைவ?

(கார்ல் மாலமூத்) இந்திய அரசாங்கம். மின்னணு மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்ப
அைமச்சகம் இந்த திட்டத்தின் புரவலர். இந்த இந்திய இைணய நூலகத்ைதக்
கண்ேடன், நுைழந்து ேநாக்கிேனன். இரண்டு குைறகள். ஒன்று, அது எளிதில்
அைடயக்கூடியதாக இல்ைல. ேதடுவது கடினமாக இருந்தது. வழங்கி
அவ்வப்ேபாது முடங்கியது. டிஎன்ஸ்-ஐ இழந்து ெகாண்ேட இருந்தது. திடீெரன்று
வழங்கி மைறந்துவிடும்; ஆகேவ நான் ஒரு பிரதி எடுத்து அைத ஆன்ைலனில்
இட்ேடன். அைத கவனமாக ேநாக்கிேனன். தகவல்தளத்தில் சில பதிப்புாிைமப்
பிரச்சிைனகள் இருந்தன. அைவ ஒழுங்கற்றிருந்தன. ேமற்தகவல்கள் ேமாசம்.
தைலப்புகள் தவறு. ஸ்ேகனிங் ெகாஞ்சம் ஒழுங்கற்றதாக இருந்தது. பக்கங்கள்
சாய்ந்திருந்தன, விடுபட்டிருந்தன, அல்லது பாதிப் புத்தகேம காணப்படாது.
அல்லது அதன் ெதளிைவக் குைறத்திருந்தனர்.

நாங்கள் பிரதி எடுத்து அைத ேமம்படுத்தும் ேநாக்கில் ஆன்ைலனில் இட்ேடாம்.
இந்தத் தளத்திற்கு ஒரு மில்லியன் பார்ைவகள் மாதத்திற்குக் கிைடத்தன.
யாவருக்கும் ெதாிந்ததாயிற்று. நீக்கேவண்டும் என்ற சில அறிவிப்புகளும் வந்தன.
ெபாிய குழுமங்களில் இப்படி ஏற்படுகிறது. நீக்கக் குறிப்ைபப் ெபறுகிறீர்கள்,
அவர்களுக்குச் ெசால்கிறீர்கள், "சாி, நாங்கள் அைத நீக்கிவிடுகிேறாம்."

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) சில விஷயங்களில் அவர்களுக்கு ஒத்துச் ெசல்வதில்
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிதான்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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(கார்ல் மாலமூத்) ஆம், முற்றிலும் சாி. யாராவது, ‘ஒரு புத்தகம் பதிப்புாிைம
உள்ளது’ என்றால் பிரச்சிைன இல்ைல. உடேன நீக்கி விடுேவாம். ெபாிய
விஷயமல்ல. லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கைளப் பார்க்கும்ேபாது, அல்லது
இைணயக் காப்பகத்தில் ப்ரூஸ்டர் காேல ேகாடிக்கணக்கான புத்தகங்கைள
ைவத்திருப்பது ேபால இருந்தால், அறிவிப்புகள் வருகின்றன. தவறுகள் சகஜம்.

அரசாங்கம் ேகாபமுற்றது. காரணம், அது ெபருமளவு ெதாிந்ததாகி விட்டது.
சிலேபர், "எனது புத்தகத்ைத ைவத்திருக்கிறீர்கள்" என்று அறிவிப்புகள்
அனுப்பினார்கள். அரசாங்கம் தங்கள் தகவல் தளத்ைத மூடி விட்டார்கள்.
எங்கைளயும் முழு தகவல் தளத்ைதயும் மூடுமாறு கூறினார்கள். "நாங்கள் அப்படிச்
ெசய்வதற்கில்ைல" என்று ெசான்ேனன். "அப்படியானால் 1900 முதலாக வந்த
புததகங்கைள நீக்கிவிடுங்கள்" என்றார்கள்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) இந்த ேசகாிப்பில் எந்த மாதிாிப் புத்தகங்கள் உள்ளன?

(கார்ல் மாலமூத்) இது ஒரு வியத்தக்க ேசகாிப்பு. 50 ெவவ்ேவறு ெமாழிகள்.
பாதியளவு ெராமான்ஸ் ெமாழிகளில்-ஆங்கில, ெஜர்மன், ◌ஃபிெரஞ்சு ெமாழிகளில்.
வரலாற்றுப் புத்தகங்கள், புதினமல்லாதைவ, இந்தியாவின் அரசிதழ்கள்.
ெவவ்ேவறு மாநிலங்களுக்கான பலேவறு வைக அரசிதழ்கள். 50,000 புத்தகங்கள்
சமஸ்கிருதத்தில். 30,000 குஜராத்தியில். இந்த எண்ணிக்ைககள் உறுதியாக
எனக்குத் ெதாியாது. ஆனால் பத்தாயிரக் கணக்கில். பஞ்சாபியில் பத்தாயிரக்
கணக்கில். திேபத் ெமாழியில் புத்தகங்கள். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதிய
புத்தகங்கள். உலகத்தில் ேவெறங்கும் கிைடக்காத ஒரு வியத்தக்க,
தனித்தன்ைமயுள்ள ேசகாிப்பு. உலகமுழுவதுமுள்ள இந்தியக் கல்விமான்கள், "ஆ,
இது ெபருைமக்குாியது" என்று எனக்குக் குறிப்புகள் அனுப்புகிறார்கள்.

நாங்கள் ேவறுவிதமாக அவற்ைற அளிக்கிேறாம். நீங்கள் எளிதாக இதில் துழாவிப்
பார்க்கலாம். மக்கள் பார்த்து, "ஓ, ேமற்தகல்வகள் தவறாக உள்ளன" என்று
விைரவாகக் குறிப்பு அனுப்பலாம். நாங்கள் உடேன அைதச் சாி ெசய்ேவாம்.
நாங்கள் அைத ேமம்படுத்த முயலுகிேறாம். அரசாங்கம், "இல்ைல இல்ைல, நீங்கள்
அைத ஆஃப்ைலனுக்குக் ெகாண்டுெசல்லுங்கள். நாங்கள் எது சாி என்று
ெசால்ேவாம். ஏெனனில் நாங்கள் அவற்ைற ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆராய்ந்து எது
பதிப்புாிைம உள்ளது எது இல்லாதது என்று முடிவு ெசய்ேவாம்" என்கிறது.

முதலில், எது பதிப்புாிைம உள்ளது, எது இல்லாதது என்று கண்டறிவதில் அவர்கள்
நிபுணர்கள் அல்ல என்று கருதுகிேறன். பதிப்புாிைம என்பது ஓர் இருைம விஷயம்
அல்ல. ஒருவர் பார்ைவயற்றவராக இருந்தால், அவருக்குச் சர்வேதச
உடன்படிக்ைகயின்கீழ் இலவசமாக எந்தப் புத்தகத்ைதயும் என்னால் அளிக்க
முடியும். இந்தியப் பதிப்புாிைமச் சட்டத்தில் அது ஓர் ஆசிாியருக்கும் மாணவருக்கும்
இைடயில் கல்வி ேநாக்கத்திற்காக உள்ளது. அைதப் பற்றியதுதான் தில்லிப்
பல்கைலக்கழக வழக்கு. ஆகேவ அது ஓர் இருைம விஷயம் அல்ல. நீங்கள் எைதப்
படிக்க ேவண்டும் எைதப் படிக்கக் கூடாது என்று ெசால்வது அரசாங்கத்தின்

""இந்தச்இந்தச்  சிறியசிறிய  யுஎஸ்பியுஎஸ்பி  இயக்கிஇயக்கி 19,000  19,000 இந்தியத்இந்தியத்  தரவிதிகைளதரவிதிகைள
அடக்கியிருக்கிறதுஅடக்கியிருக்கிறது..
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ேவைல அல்ல. அைதவிட எந்தப் புத்தகங்கள் இைணயத்தில் கிைடக்க ேவண்டும்
என்று எனக்குச் ெசால்வது அவர்கள் ேவைலேய அல்ல.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) மிகச் சாி. உண்ைமதான்.

(கார்ல் மாலமூத்) ஏதாவது ேதசப் பாதுகாப்பு சம்பந்தமானது, அது ேபான்றது
என்றால் ஒப்புக் ெகாள்ளலாம். ஆனால் "எங்களுக்குப் பிடிக்கவில்ைல" என்று
ெசால்வது, "எனக்கு இைதப் பற்றிக் கவைலயில்ைல" என்று ெசால்வது ேபான்றது.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) உண்ைம. இப்ேபாது தகவல் ெதாழில்நுட்ப அைமச்சகம்
தங்கள் நூலகத்ைத மூடி விட்டார்கள், உங்களுைடயது மட்டுேம இருக்கிறது என்ற
நிைலக்கு நாம் வந்து விட்ேடாம்.

(கார்ல் மாலமூத்) ஆம். அது ைபத்தியக்காரத்தனம், முழுப் ைபத்தியக்காரத்தனம்.
அரசாங்கத்துடன் இந்தச் சண்ைட ேபாடுவதற்கு பதிலாக, நான் தகவல்தளத்ைத
ேமம்படுத்தி இருக்கலாம், அதாவது அவர்களுடன் பணியாற்றி இருக்கலாம்,
இன்னும் அதிகப் புத்தகங்கள் ஸ்ேகன் ெசய்திருக்கலாம். இந்து சுயராஜ்யம்
ேசகாிப்பில் என்ன ெசய்ேதாேமா அைதத்தான் இதிலும்
ெசய்துெகாண்டிருக்கிேறாம். அது மிக உயர்தரமான ெபாருள். அைதப் பற்றிச்
ெசால்லலாமா?

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) ஆம், நிச்சயமாக.

(கார்ல் மாலமூத்) இந்து சுயராஜ்யச் ேசகாிப்பு, மகாத்மா காந்தியின் எழுத்துத்
ெதாகுதிச் ேசகாிப்புடன்-ெமாத்தம் 100 பாகங்கள்-ெதாடங்கியது. அது ஆன்ைலனில்
கிைடக்கிறது, யாரும் அைதப் படிக்கலாம். பிடிஎஃப்-கைள இறக்கலாம்,
மின்னஞ்சல் புத்தகங்கைள (ஈ-புக்) இறக்கிக் ெகாள்ளலாம். காந்தி ேபசிய 129
உைரகைள அகில இந்திய வாெனாலியில் கண்ேடன். அைவ அவரது
வாழ்க்ைகயின் கைடசி ஆண்டில் இருநாட்களுக்கு ஒருமுைற ேபசியைவ. நீங்கள்
அவரது வாழ்க்ைகயின் இறுதி ஆண்டுக்குள் பயணம் ெசய்யலாம்.
ஒவ்ெவான்றுக்கும் நான் அவரது ேசகாிப்பிலிருந்து ெபாருத்தமான பகுதிைய
எடுத்து எச்டிஎம்எல்-இல் இட்ேடன். ஆகேவ நீங்கள் இந்தியில் அல்லது
குஜராத்தியில் அவர் ேபசுவைதக் ேகட்கலாம். ஆங்கில ெமாழிெபயர்ப்ைபப்
படிக்கலாம். பிறகு நீங்கள் ேசகாிப்புத் ெதாகுதியில் க்ளிக் ெசய்து அன்ைறக்கு
என்ன கடிதங்கள் எழுதினார் என்று பார்க்கலாம். அதற்கு மறுநாள் என்ன ெசய்தார்
அதற்கு முந்திய நாள் என்ன ெசய்தார் என்று அறியலாம்.

எங்களிடம் ேநருவின் ேதர்ந்ெதடுத்த பைடப்புகள் உள்ளன. அவற்றில் பல
அரசாங்க வழங்கியில் இருந்தன. ஆனால் அவற்றில் சில பாகங்கள் இல்ைல. அந்த
பாகங்கைள நான் ேதடிப் ெபற்ேறன். இப்ேபாது முழுைமயான பகுதி எங்களிடம்
உள்ளது. அம்ேபத்காின் பைடப்புத் ெதாகுதிகள், மகாராஷ்டிரா அரசு வழங்கியில்
இருந்தன. அவற்றில் கைடசி ஆறு பாகங்கள் இல்ைல. இப்ேபாது எங்களால் முழுத்
ெதாகுதியும் கிைடக்கிறது.
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டிஸ்கவாி ஆஃப் இந்தியாவின் அடிப்பைடயில் அைமந்த 'பாரத் ஏக் ேகாஜ்' மிக
அழகான ஒரு தயாாிப்பு. மிக நன்றாகச் ெசய்யப் பட்டது. அது 1980களில்.
தூர்தர்ஷன் ஒரு அரசாங்க முகைமயாக இருந்தேபாது. ஆகேவ அைத நாங்கள்
ஆன்ைலனில் இடவில்ைல. பலேவறு ெமாழிகளில் உபதைலப்புகள் மட்டுேம
இட்ேடாம். எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் அல்ல, ஐந்து பகுதிகளுக்கு மட்டும். காரணம்
ேபாதியபணமில்ைல. அவற்றிற்கு இந்தியில் உபதைலப்புகள் உள்ளன. அவர்கள்
ெசய்யாதது. அவர்களிடம் ஆங்கில உபதைலப்புகள்தான் இருந்தன. ேமலும் உருது,
ெதலுங்கு, இன்னும் பிற ெமாழிகளில். நாங்கள் அைத ேமலும் சிறப்பாக்கவும்
பயனுள்ளதாக்கவும் முயற்சி ெசய்ேதாம்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) நிச்சயம், நிச்சயம். சிலேபர், நீங்கள் ெசய்யும் வைகயிலான
ெபாதுக்கள முன்ேனற்றப் பணி, பதிப்புாிைமக்கு முழுைமயாக எதிர்ப்பானது என்று
ேநாக்குகிறார்கள். ஒருேவைள சிலசமயம் நீங்கள் திருட்டு என்னும் எல்ைலைய
மீறலாம் என்றும் நிைனக்கிறார்கள்.

(கார்ல் மாலமூத்) நான் திருடன் அல்ல, ெகாள்ைளயன் அல்ல.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) உங்கள் ெசாந்த ேவைலயில் எப்ேபாது ஒரு திட்டத்ைத
ேமற்ெகாள்ளலாம் என்று எப்படி முடிவு ெசய்கிறீர்கள்? அது ெபாதுநலம் பற்றியதா?
அதுதான் உாிய ேசாதைன என்று நீங்கள்...

(கார்ல் மாலமூத்) சாி, அதில் ஒரு பகுதி ெபாதுநல ஆர்வம். நான் எல்லாவித
விஷயங்கைளயும் பார்க்கிேறன். முதலில் இைதச் ெசால்கிேறன். நான்
ெதாழில்ாீதியான எழுத்தாளராகப் பிைழப்பு நடத்தி வந்ேதன், சாியா? நான் ஒரு
இைசக் கைலஞன். எனக்குப் பதிப்புாிைமயில் நம்பிக்ைக உள்ளது. அது ஒரு
ஆச்சாியமான விஷயம், ஆனால் பதிப்புாிைமயின் ேநாக்கம், பயன்படு கைலகைள
முன்ேனற்றுவது என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். அறிைவ ேமலும் கிைடக்கச்
ெசய்யும் வழி. பதிப்புாிைமக்கு எல்ைலகளும் விதிவிலக்குகளும் உள்ளன.
உங்களிடம் தனியாக வீடுகள் இருப்பினும், ெபாதுமக்களுக்கான பூங்காக்கள்
நடுநடுேவ ேவண்டும். இரண்டும் இல்லாமல் நகரம் இல்ைல. வணிகமும் ேதைவ,
அேதேபால நாகாிக வாழ்க்ைகயும்தான் ேதைவ.

நான் இைதப் பார்க்கிேறன், என்ைனக் ேகட்டுக் ெகாள்கிேறன். அது அரசாங்கத்
தகவலா? பதிப்புாிைம உறுதிெமாழி நியாயமானதா? அது ெபாதுநல ேநாக்கில்
உள்ளதா? இந்தத் தகவலுக்குக் கட்டாயத் ேதைவ உள்ளதா? ெபாதுமக்கள்
பாதுகாப்ைப ஒழுங்குபடுத்தும் அரசாங்கத் தகவலாக இருந்தால், அல்லது
கூட்டுக்குழுமங்களின் ெசயல்பாடாக இருந்தால், அல்லது அரசாங்கத்தின்
காாியங்கைளக் குடிமக்களுக்குத் ெதாிவிக்கும் அதிகாரபூர்வ முைறயாக இருந்தால்,
அது ெதளிவாகேவ ெபாதுக்களம், முழுைமயாக, ெதளிவாக
ெபாதுமக்களுக்கானது.

அைத நான் கவனமாக ஆராய்கிேறன். நிைறயப் ேபர் இந்த மாதிாி ேவைலையச்
ெசய்கிறார்கள், ஆனால் நீங்கள் கணினிக்குள் திருடுகிறீர்கள் என்று
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நிைனக்கிறார்கள். எனக்குத் ெதாழில்நுட்பத் திறன்கள் உள்ளன. சந்ேதகமில்ைல.
இப்ேபாது படித்துவரும் இைளஞர்களிடம் இருக்கிறேத அந்த அளவு கிைடயாது,
ஆனால் இைத ெவகுநாட்களாகச் ெசய்து வருகிேறன். ெபாிய தகவல்தளங்களிலும்,
பனுவல் விஷயங்களிலும் நான் திறைமயாளன். ஏதாவது ஒன்ைற ஆன்ைலனில்
இடும்ேபாது மிக மிக கவனமாகச் சிந்திக்கிேறன். அைதப் படிக்கிேறன், மிக
அதிகமாக ஆய்வு ெசய்கிேறன்.

இந்தியத் தர விஷயத்தில், நான் உடேன இறங்கிவிடவில்ைல. ெவகுகாலம்
ெசலவழித்ேதன். நான் வழக்கறிஞர் அல்ல என்றாலும், அரசியல் சட்டத்தின் மூன்று
பாகங்கைளயும் மிக எச்சாிக்ைகயாகப் படித்ேதன். பிறகு சாம் பித்ேராதாைவச்
ெசன்று சந்தித்ேதன். பல ேபாிடம் ேபசிேனன். இவற்ைற எல்லாம் ெசய்த
பிறகுதான், "சாி, இது ெபாதுத் தகவல்" என்ற முடிவுக்கு வந்ேதன். நான் ெசய்வது
தவறு என்றால், விைளவுகைள ஏற்றுக் ெகாள்ேவன். இம்மாதிாி ேவைலையச்
ெசய்வதன் மறுபகுதி இது. தவறு ெசய்தால், அபராதம் ெசலுத்தியாக ேவண்டும்.
அதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கேவண்டும்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) உண்ைமதான். இங்ேக சற்று நமது விஷயத்ைத விட்டுவிட்டு,
அரசாங்கத்ைதப் பற்றிப் ேபசலாம். இந்திய அரசாங்கம் மட்டுமல்ல, ெபாதுவாக
உலக முழுவதும், நீங்கள் ெசய்யும் வைகயான ேவைலக்கு அரசாங்க எதிர்விைன
பற்றி. இப்ேபாது, இந்தியாவில், இந்த அரசாங்கம், ேமாதி அரசாங்கம், இதற்கு
முன்னிருந்த அரசாங்கம், இரண்டுேம நாங்கள் ெதாழில்நுட்பைத ேமலும்
ெவளிப்பைடத் தன்ைமக்காகப் பயன்படுத்துகிேறாம், ெதாழில்நுட்பத்ைத ேமலும்
ெபாதுமக்களுக்குத் தகவல் கிைடப்பதற்காகப் பயன்படுத்த நிைனக்கிேறாம் என்று
மக்களிடம் கூறினார்கள். ஈ-கவர்ன்ன்ஸ் என்பது ேபான்றைவ. ஆனால் சில
சமயங்களில் இப்படி யாராவது முன்வந்து இம்மாதிாி ேவைலையச் ெசய்தால்
அவர்களது முதல் முதல் எதிர்விைன எதிர்ப்பாகேவ இருக்கிறது.

உங்கைளப் ேபான்றவர்கள் இந்தியாவில் சட்டாீதியான எதிர்ப்பிைனப்
ெபறுகிறார்கள். நீங்கேள சுட்டிக்காட்டியதுேபால, ஒரு சட்டப் ேபாராட்டத்தில்
ஈடுபட ேவண்டியிருக்கிறது. அரசாங்கம் தாங்கள் நிற்பதாகச் ெசால்லும்
ெகாள்ைகக்கும், அவர்களது உண்ைமயான ெசயல்பாடுகளுக்கும் ஒரு முரண்பாடு
இருக்கிறதா? இதில் உங்கள் பங்கிைன எப்படி ேநாக்குகிறீர்கள்?

(கார்ல் மாலமூத்) இம்மாதிாி விஷயங்கைள அதிகாாிகள் ஆட்சி எதிர்க்கத்தான்
ெசய்யும். நான் சாம் பித்ேராதாைவப் பார்த்தேபாது, "ெசய்யுங்கள்" என்றார்.
ஆனால் இந்தியத் தர நிறுவனம், "இல்ைல இல்ைல, நாங்கள் இப்படித்தான்
எப்ேபாதும் ெசய்துவருகிேறாம், மற்றவர்களும் இப்படித்தான் ெசய்கிறார்கள்"
என்கிறது. நீங்கள் ெவளிப்பைடத் தன்ைமக்கு வாதாடுபவராகேவா, ஒரு
அைமச்சராகேவா, குறிப்பாக ஓர் அரசாங்க அைமச்சராக அவர்களிடம் ெசன்றால்,
இப்படிச் ெசய்தால் வானம் ஏன் இடிந்து விழும் என்று விளக்குவதற்காக 15 பிஐஎஸ்
நிர்வாகிகளுடன் எட்டுமணி ேநரக் கூட்டம் நடத்துவார்கள். அரசாங்க நிர்வாகத்தில்
நீங்கள் எச்சாிக்ைகயாக நுைழய ேவண்டும். திறந்த தன்ைமக்காகப்
ேபாராடினாலும் காாியங்கைளச் சிைதத்துவிடக் கூடாது. ஒபாமா நிர்வாகம் இதில்
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மிக நன்றாகச் ெசயல்பட்டது-ஆனால் இவ்வளவு ெதாைலவுதான் உங்களால்
ெசல்ல முடியும்.

குடிமக்கள் சமூகத்துடன் ேசர்ந்து பணிபுாிவது முக்கியமானது. என்றாலும், நீங்கள்
சிலசமயங்களில் ெவறுப்ைபச் சம்பாதிக்க ேநர்கிறது. நாங்கள் ெசய்வைத ஏன்
ெசய்கிேறாம், ஏன் இது சாியான விஷயம் என்று விளக்க முயற்சி ெசய்வேத என்
ேவைலயில் ெபரும்பகுதியாக இருக்கிறது. என் முதன்ைமயான உத்திகளில் ஒன்று,
எனக்குத் தகவல்கைளப் பயன்படுத்தும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள்
கிைடக்கிறார்கள். திடீெரன்று ஒரு அரசாங்க நபர், " நீ இன்னும் நன்றாகச் ெசய்ய
ேவண்டும்" என்கிறார். "மில்லியன் கணக்கான ெபாறியியல் மாணவர்கள்
இந்தியாவில் இந்தத் தகவைல தினமும் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதனால்தான் இது
ெவளிப்பைடயாக இருக்க ேவண்டும். பார், இதனால் இடி விழுந்துவிடவில்ைல.
இன்னும் அந்தத் தரங்கைள நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்" என்று ெசால்லத்
ேதான்றுகிறது. எல்லாத் தரவிதிகைளயும் நான் ெகாடுத்துவிட்டாலும், அவற்றின்
சான்றிதழ்ப் படிகைளப் ெபற ேவண்டுபவர்கள் நிைறயப் ேபர் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் முந்திய வடிவங்களின் எல்லாப் பதிப்புகைளயும் ேகட்கத்தான்
ேபாகிறார்கள். சட்ட முக்கியத்துவம் உள்ளவற்ைறப் பற்றிேய எனது அக்கைற.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) ெபாதுமக்களுக்குத் தகவல் கிைடப்பில் அரசாங்கம் தனது
ேவைலைய ேமலும் நன்றாகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்ற முயற்சியில் அக்கைற
உள்ளவர் என உங்கைளக் காண்கிறீர்களா?

(கார்ல் மாலமூத்) அைதத்தான் நான் ெசய்ய முயல்கிேறன். நான் இந்த
ேவைலயிலிருந்து ெவளிேயற விரும்புகிேறன். இந்தியத் தரங்கைளச் ெசய்ய
விரும்பவில்ைல. என்ைனவிட பிஐஎஸ்-க்கு அந்த வழி நன்றாகத் ெதாியும்.
என்னிடம் மூலக் குறிகள் இல்ைல. நான் ஒரு பிடிஎஃப் ேகாப்ைப எடுத்து அைத
மறுதட்டச்சுச் ெசய்து எச்டிஎம்எல்-ஆக மாற்ற ேவண்டியுள்ளது. அல்லது
அதிர்ஷ்டம் இருந்து, அது ஏற்ெகனேவ கணினி ஆக்கம் ெபற்றிருந்தாலும், அதற்கு
மறுவடிவம் தரேவண்டும். அைத பிடிஎஃப்-இலிருந்து எடுக்க ேவண்டும், பத்திக்
குறிகள், சாய்ெவழுத்துகள், அடிக் குறிப்புகள், ேமற்குறிப்புகள். மிக அதிக அளவு
ேவைல. அசலான ‘ேவர்ட்’ ேகாப்பு அவர்களிடம் இருக்கிறது என்று
நிைனக்கிேறன். அவ்விதம் இருந்தால், இந்த ேவைல மிகச் சிறியது. அவர்கள்தான்
அைதச் ெசய்ய ேவண்டும். யார் ேவண்டுமானாலும் இறக்கிக் ெகாள்ளுமாறும்
அைத ெமாத்தமாகக் கிைடக்குமாறும் ெசய்யேவண்டும். உதாரணமாக, இந்தியன்
கானூன் தங்கள் ேதடுகருவிக்குள் அைத உள்ளடக்க முடியும். அது நல்ல விஷயம்.
திடீெரன்று எல்லாத் தரங்களும் எல்லாருக்கும் கிைடத்துவிடும்.
ஒவ்ெவாருவருக்கும் பாதுகாப்புத் தரங்கள் ெதாியும்: நமது உலகம் ேமலும்
பாதுகாப்பைடயும்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) நிச்சயம். உண்ைம. பாதுகாப்பான உலகம் என்ற இந்தக்
கருத்துடன் இந்த விவாதத்ைத முடிப்ேபாம். ெபாதுவாக, உங்கள் முந்ைதய
ேபச்சுகளிலும் உைரயாடல்களிலும் ெபாதுமக்களுக்குத் தகவல் கிைடப்பதற்கும்
இன்ைறய சமூக, ெபாருளாதார, அரசியல் பிரச்சிைனகைள ெமய்யாகப்
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புாிந்துெகாள்வதற்கும் உள்ள ெதாடர்ைபப் பற்றிச் ெசால்லியிருக்கிறீர்கள். இந்த
இரண்டும் ெதாடர்புள்ளைவ என்று ஏன் நம்புகிறீர்கள்?

(கார்ல் மாலமூத்) நமது உலகத்தில் ஒழுங்குபடுத்த இயலாதைவயாக, தீர்க்க
இயலாதைவயாகத் ேதான்றுகின்ற பல பிரச்சிைனகள் உள்ளன. உதாரணம் உலகம்
ெவப்பமயமாதல். நிைறயப் ேபர் அது உண்ைம என்று நம்பவில்ைல. அல்லது
நடவடிக்ைக எடுக்கவில்ைல. அல்லது அவர்களின் சுயநலம். "நான் நிலக்காிச்
சுரங்கத்தில் ேவைல ெசய்வதால் நடவடிக்ைக எடுக்கவில்ைல: அதில் அதிகப் பணம்
கிைடப்பதால் நான் மாசுபடுதைல விரும்புகிேறன்." மற்றப் ேபர்கைளச் சகித்துக்
ெகாள்ள இயலாைம. ஏழ்ைம. ஏழ்ைமயிலிருந்து விடுபடும் வழி கல்வி. பஞ்சம்,
ேநாய். இந்தப் பிரச்சிைனகள் பற்றி நாம் என்ன ெசய்ய முடியும் என்பது ேகள்வி.
அறிவு யாவருக்கும் கிைடப்பேத நாம் முன்ேனறுவதற்கு ஒேர வழி என்று
நம்புகிேறன்.

எல்லாக் குடிமக்களும் தட்பெவப்ப மாறுபாடு பற்றிப் புாிந்து ெகாள்ளத்
ெதாடங்கினால், ஏேதா ஒரு புள்ளியில் அவர்கள் நடவடிக்ைக ேவண்டுெமன்று
ேகட்பார்கள். ஏெனனில் உண்ைமயிேலேய இது ஒரு உலகளாவிய ெநருக்கடி.
அதிக மக்கள் புாிந்துெகாள்ள ேவண்டும். எந்த அரசாங்கம் என்று நான்
கவைலப்படவில்ைல, அவர்கள் அரசியல்வாதிகள். ஆனால் எல்லாரும் எழுந்து
நின்று, "உலகம் ெவப்பமயமாகிறது! கடவுேள, நாம் எைதயாவது ெசய்தாக
ேவண்டும். இந்தப் புயல்கைளப் பாருங்கள், இந்த ெநருப்புகைளப் பாருங்கள்,
இந்தப் பஞ்சங்கைளக் காணுங்கள்" என்று ஒன்றாகக் கூச்சலிட்டால், நமக்கு
மாற்றம் வரும்.

இன்று கல்வி என்பது மிக முக்கியமாக கவனிக்க ேவண்டிய பிரச்சிைனகளில்
ஒன்று. ேநாய். அதற்கான தீர்வுகள் எங்கிருந்து வரப்ேபாகிறது என்று உங்களுக்குத்
ெதாியாது. இைணயத்தில் நான் பார்த்த ஒன்று, நான் ெமாத்தமாகத் தகவைல
ஆன்ைலனில் இடும்ேபாது, யாேரா ஒருவர் வந்து அைத ேமம்படுத்துகிறார். நீங்கள்
ஒருேபாதும் நிைனத்திராத ஒருவர்.

ஒவ்ெவாரு தைலமுைறக்கும் ஒரு சங்கற்பம் இருக்கிறது என்று எனக்கு நம்பிக்ைக
இருக்கிறது. அது ஏேராநாடிக்ஸ்-ஆக இருக்கலாம். விருப்பமற்ற அடிைமத்தனத்ைத
ஒழிப்பதாக இருக்கலாம். அைனவருக்கும் வாக்குாிைமயாக இருக்கலாம்.
ெதாழில்நுட்பமாக இருக்கலாம். சமூக மாற்றமாக இருக்கலாம். இைணயம் நமது
ெபாிய நம்பிக்ைக. அது ேவைல ெசய்கிறது. எல்லா அறிைவயும் எல்லாருக்கும்
கிைடக்கச் ெசய்வது நாம் ெசய்யக்கூடிய ஒன்று; அது உலகத்ைத இன்னும் சிறந்த
இடமாக மாற்றும் என்று உறுதியாக நான் நம்புகிேறன்.

(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) மகிழ்ச்சி, நல்லது. கார்ல், உங்கள் ேநரத்ைத எங்களுக்கு
ஒதுக்கியைமக்கு நன்றி.

(கார்ல் மாலமூத்) உங்களுக்கு மிக மிக நன்றி.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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(அனுஜ் ஸ்ரீநிவாஸ்) நாங்கள் உங்கள் வழக்ைகயும் ெநருக்கமாகப் பணிபுாியும்
பிரச்சிைனகைளயும் ஒயாிலும் பின்ெதாடர்ேவாம். நன்றி.

© தி ஒயர், 2017. Permission
https://thewire.in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-standards-not-made-
public/
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20-07-1947. ைமக்ேராஃேபானின் முன் பண்டித ஜவஹர்லால் ேநரு

1948 ேம-யில் ஜம்மு ஆர்ஏஎஃப் ெமஸ்ஸில் அதிகாாிகளுடன் பில்லியர்ட்ஸ்
விைளயாடுகிறார்.
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1948 ேம-யில் கஷ்மீாில் ஒரு படகுப் ேபாட்டியில்.

1948 ேம-யில் விடுமுைறயின்ேபாது சிம்லா இராஜப் பிரதிநிதி மாளிைகயில் ேநரு.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 43 (1930), ப. 185. நாள் இல்ைல.
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1958 ெசப்டம்பர் 20. பூட்டானுக்குச் ெசல்லும் வழியில் திருமதி இந்திரா காந்தி ஒரு
யாக் மீது ஏறிச் ெசல்கிறார்.

1954 டிசம்பர் 6. வருைக தந்த சீனப் பிரதிநிதிக் குழுவுடன் ெசல்லுதல்.

123

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/


இந்தியாவின் பிரதமரான மாண்புமிகு பண்டித ஜவஹர்லால் ேநரு 1949 அக்ேடாபர்
28இல் சிகாேகாவுக்குச் ெசன்றேபாது திரு. வில் ஸ்மித்-இன் பண்ைணையச் ெசன்று
பார்க்கிறார், அெமாிக்காவின் இந்தியத் தூதர் திருமதி விஜயலட்சுமியும், திருமதி
இந்திரா காந்தியும் உடனிருக்கின்றனர்.
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பிரதமர் திரு. ஜவஹர்லால் ேநருவும் திருமதி இந்திரா காந்தியும் பூட்டானுக்குச்
ெசல்லும் வழியில் திேபத்-பூட்டான் எல்ைலயில் சீன மக்கள் குடியரசின் ெஜனரல்
டாங் குவான் சானுடன் (இடது ேகாடி) காணப்படுகிறார்கள்.
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குலு பள்ளத்தாக்கின் நாட்டுப்புற நடனக் கைலஞர்களுடன் திருமதி இந்திரா
காந்தியின் நிழற்படம். 1958 ஜனவாி 29.

126

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/


சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 14 (1917-18)), முகப்பு, 1918இல் காந்திஜி.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 78 (1944), முகப்பு.
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சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிகள்விதிகள்  மீதானமீதான  குறிப்புகுறிப்பு

கார்ல்கார்ல்  மாலமூத்மாலமூத், , கலிஃேபார்னியாகலிஃேபார்னியா, 2017 , 2017 டிசம்பர்டிசம்பர் 4-25 4-25

அக்ேடாபர் இறுதியில் இந்தியாவிலிருந்து திரும்பிவந்ேதன். முன்பு
முடிக்கப்படாமல் விட்டுச் ெசன்ற பணிகள், பயணத்தின்ேபாது ேசர்ந்து ெகாண்ட
புதிய பணிகள் என்னும் ெவள்ளத்ைத எதிர்ெகாள்ள ேவண்டியிருந்தது. அவற்றில்
மிக முக்கியமாக இருந்தைவ நீதிமன்ற வழக்குகள். அைவ அைனத்திற்கும் என்
கவனம் ேதைவப்பட்டது. ஆனால் முதலில் எனக்காக ேநரம் ஒதுக்கிக் ெகாண்ேடன்

எனது அலுவலகத்துக்கு ெவளிேய ெமாத்தம் 463 பவுண்டு எைடயுள்ள ஒன்பது
ெபாிய ெபட்டிகள் எனக்காகக் காத்திருந்தன. அவற்றிலிருந்தைவ 312 புத்தகங்கள்.
காந்தி திைரப்படத்ைதத் தயாாிக்க ஆயத்தம் ெசய்ய ாிச்சட் ஆட்டன்பேரா பிரபு
பயன்படுத்திய புத்தகங்கள் இைவ. அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு அவருைடய
தயாாிப்பாளர்களில் ஒருவர் 2015இல் இவற்ைற ஏலத்தில் எடுத்தார். அண்ைமயில்
அவர் கான்சல் ெஜனரலும் இந்தியத் தூதருமான அேசாக்ைகத் ெதாடர்புெகாண்டு,
இப் புத்தகங்கைள நன்ெகாைடயளிக்கப் பயனுள்ள இடம் ஏதாவது ெதாியுமா
என்று ேகட்டார். தூதர் என்ைனக் ைககாட்ட, அக்கப்பற் சரக்கு இறுதியாக வந்து
ேசர்ந்தது.

அச் ேசகாிப்பு உண்ைமயில் நம்ப இயலாததாக இருந்தது. ெபட்டிகளில் ஒன்றில்
அப்படத்திற்கான அசல் திைரக்கைத எழுத்துகள், வரவுெசலவுக் கணக்கு ஒதுக்கீடு,
பட அைழப்பாைணகள், ஏலவிடுதி இரசீது, பட்டியல் முதலியைவ இருந்தன.
அந்தப் புத்தகங்களில் பியாேரலால் நய்யாாின் எட்டுப் பகுதி காந்தி-வரலாறு, காந்தி
ெதாகுப்பு நூல்களின் பாகங்கள் ேபான்ற ஏற்ெகனேவ என்னிடமிருந்த நூல்களும்
இருந்தன. ஆனால் அக்கப்பற் சரக்கில், காந்தியினாலும் காந்திையப் பற்றியும்
ஆக்கப்பட்ட நவஜீவன் அறக்கட்டைள நூல்களும்-இைவ நான் இதுவைர
பார்க்காதைவ-இருந்தன.

எளிதாக அஞ்சலில் அனுப்பத் தக்க 47 புத்தகங்கைள நான் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
அவற்றில் ஜி. டி. பிர்லா காந்தியுடன் ெகாண்ட கடிதத்ெதாடர்பின் 4 பா'கச்
ேசகாிப்பு ேபான்ற சில மாணிக்கங்களும் இருந்தன. காந்தி தாம்
ெகால்லப்பட்டேபாது பிர்லாவின் மாளிைகயில் தங்கியிருந்தார். அவர்கள் 44
ஆண்டுகளாக அடிக்கடி கடிதத் ெதாடர்பில் இருந்தனர்.

ேமலும் என் அலுவலகத்திற்கு ெவளிேய, நான் வருவித்திருந்த ேநருவின்
ேதர்ந்ெதடுத்த பைடப்புகளின் மிக அண்ைமப் பகுதிகள் ஒன்பதும், நம்பமுடியாத
அளவு மிகப் ெபாிய புத்தகங்களான விடுதைலக்கான ேபாராட்டத்தின் மூல
ஆவணங்களான பல பாகங்கைளக் ெகாண்ட ெதாகுதியும் இருந்தன. மூல
ஆவணங்கள் எனக்குப் பிடித்தமான வரலாற்றாசிாியர்களில் ஒருவரான சப்யசாசீ
பட்டாச்சார்யாவினால் ெதாகுக்கப்பட்டைவ. இைவ யாவற்ைறயும் ேசகாித்துக்
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ெகாண்டு 'ஸ்ேகன்' ெசய்வதற்காக இைணய-ஆவணக் காப்பகத்திற்கு எடுத்துச்
ெசன்ேறன்.

இப் ெபாருள்கைளச் ேசகாித்துக் ெகாண்டிருந்தேபாது, தூதர் அேசாக் என்ைன
ேவெறாரு ேமன்மகனுக்கு அறிமுகப் படுத்தினார். அவாிடமும்
நன்ெகாைடயளிக்கெவன இந்தியாைவப் பற்றிய மிகப் ெபாிய புத்தகச் ேசகாிப்பு
ஒன்று இருந்தது. கப்பற் கட்டணத்ைதச் ெசலுத்த நான் ஒப்புக் ெகாண்ேடன்.
விைரவில் 763 பவுண்டு கட்டணம் ெசலுத்தேவண்டிய 212 ெபரும் புத்தகங்கைளக்
ெகாண்ட 25 ெபட்டிகள் வந்துேசர்ந்தன. இவ்வளவு புத்தகங்கள் இருந்ததால், நான்
ேமலும் புத்தக அலமாாிகள் வாங்க ேவண்டி வந்தது. ஆனால் அது ஏற்கத்தக்க
ெசலவுதான்.

கவனிப்ைபகவனிப்ைப  ேவண்டேவண்ட  முைனயும்முைனயும்  நீதிமன்றநீதிமன்ற  வழக்குகள்வழக்குகள்

நவம்பாில் எனது தைலயாய பணி நீதிமன்றத்தின் நைடமுைறகைள கவனிப்பதாக
இருந்தது. முதலில் இந்திய வழக்குகள். நாங்கள் 2015 டிசம்பாில் தில்லி உயர்நீதி
மன்றத்தில் ஒரு ெபாதுநல வழக்குப் பதிவு ெசய்திருந்ேதாம். இந்தியாவில்,
ெபாதுவாக ஒேர சமயத்தில் இரண்டு கட்சிகளுக்கு எதிராக வழக்குப் பதிய
ேநர்கிறது: எதிர்க்கப்படும் முகைமகள், இங்கு, இந்தியத் தர நிர்ணயத் துைற மற்றும்
இந்திய அரசாங்கமாக இருந்தன. அத்துைற முதலில் பதிலளிக்கவில்ைல. ஆனால்
நீதிமன்றம் சற்ேற இைசவித்த பிறகு, 2016 ஜூனில் எங்கள் ேகட்பிற்கு ஒருவிதமாக
பதிலளித்தார்கள். ஆனால் ைமய அரசு திரும்பத்திரும்ப எதிர்விைன புாியாமேல
இருந்தது. எதிர்விைன புாியாதது மட்டுமல்ல, அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கும்
வரவில்ைல.

நிஷித் ேதசாய் நிறுவனத்தின் வழக்கறிஞர்கள் இப்படிப்பட்ட நைடமுைறையப்
பலமுைற சந்தித்திருந்தனர். ஒவ்ெவாரு முைற அவர்கள் நீதி மன்றத்திற்கு
வரும்ேபாதும் அரசாங்கம் எவைரயும் அனுப்புவதில்ைல. உண்ைமயில் தரநிர்ணயத்
துைறயும் கூட முதலில் வரவில்ைல. ஒருமுைற ஒருவர் வந்தேபாது
இந்தியாவிலிருந்து எனக்குத் ெதாைலேபசி அைழப்பு வந்தது நிைனவிருக்கிறது.
ஆனால் நீதிமன்றம் அவைரத் தரநிர்ணயத் துைற சார்பாகவா, அல்லது ைமய அரசு
சார்பாகவா- எதன் சார்பாக வந்திருக்கிறீர்கள் என்று ேகட்டது. அவருக்குத்
ெதாியவில்ைல. அதனால் யார் சார்பாக என அறிய அவர் திருப்பி அனுப்பப்
பட்டார்.

நவம்பர் 13 அன்று எங்களுக்கு மற்ெறாரு ேகட்பு இருந்தது. ைமய அரைச
வரச்ெசால்லிக் ேகட்ட நான்காவது முைற இது. ஒருேவைள நான்கு என்பது ஒரு
மந்திர எண்ணாக இருக்கலாம். தரநிர்ணயத் துைறயின் பதிேல ைமய அரசின்
பதிலாகவும் ெகாள்ளப்படும் என்று நீதியைவ விதித்தது. 2018 பிப்ரவாி 27 அன்று
வாய்ெமாழி விவாதத்திற்கான ஆைண இடப்பட்டது. இது மிக ஆச்சாியமான
ஒன்று. இரண்டு ஆண்டுகள் எழுத்துேவைல, ெசயல்முைறகளுக்குப் பிறகு
தகுதிக்ேகற்ப எங்கள் வழக்கு ேகட்கப்பட இருந்தது.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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அன்று மாைலேய நான் இரண்டாம் வழக்கிற்காக ஜியார்ஜியாவிலுள்ள
அட்லாண்டாவுக்கு ஒரு விமானத்ைதப் பிடித்துச் ெசல்ல ேவண்டியிருந்தது.
ஜியார்ஜியா அரசு நான் ஒருவித பயங்கரவாதத்ைதச் ெசயல்படுத்துவதாகக் குற்றம்
சாட்டியிருந்தது. காரணம், கட்டணமின்றி எவரும் இைணயத்தில் படிக்குமாறு
ஜியார்ஜியாவின் அதிகாரபூர்வ விதித் ெதாகுப்ைப விளக்கத்துடன்
பதிவிட்டிருந்ேதன். தங்கள் பதிப்புாிைமைய இது மீறிவிட்டதாக அரசுக்குத்
ேதான்றியது. ஜியார்ஜியா சட்டமன்றத் தைலவருக்கு இதுபற்றி விளக்கி எண்ணற்ற
கடிதங்கள் அனுப்பி யிருந்ேதன். அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இந்த விதிகளுக்குப்
பதிப்புாிைம கிைடயாது. ஏெனனில் இச்சட்டங்களின் உாிைம மக்களுைடயேத.
ஆனால் என் விளக்கங்கள் அதிகாாிகள்மீது ெபருமளவு தாக்கத்ைத
ஏற்படுத்தவில்ைல.

ஒன்ைறத் ெதளிவுபடுத்திக் ெகாள்ேவாம். ஜியார்ஜியா சட்டமன்றத்தின் ஒவ்ெவாரு
தனிச் சட்டமும் இச் ெசாற்களுடன் ெதாடங்குகிறது: "ஒரு விதி. ஜியார்ஜியாவின்
அதிகாரபூர்வ விதிையத் திருத்தம் ெசய்வதற்கான விளக்கம்." ஜியார்ஜியாவில் ஒேர
ஒரு அதிகாரபூர்வச் சட்டம்தான் உண்டு. அது இதுதான். பதிப்புாிைம அரசின்
ெபயரால் இருந்தது. அது அந்நிலத்தின் சட்டம். எனது நன்காேலாசித்த
கருத்தின்படி அது அரசாங்கத்தின் ஓர் ஆைண.

அரசின் நிைலப்பாடு இதுதான். அவர்கள் ஜியார்ஜியாவின் அதிகாரபூர்வச் சட்ட
விளக்கத்ைதத் தயாாிக்க ஒரு விற்பைனயாளைரப் பயன்படுத்தினார்கள்.
சட்டத்துக்குப் பதிப்புாிைம ஒருேவைள இல்லாமலிருக்கலாம் என அவர்கள் ஒப்புக்
ெகாண்டாலும், அதன் விளக்கவுைர மீது அரசின் ேபரால் தங்களுக்கு அதிகாரம்
உண்டு என்று நம்பினார்கள்.

அதிகாரபூர்வ விதிக்குப் பலவைக விளக்கங்கள் உண்டு. ஆனால் அவற்றில் அரசு
கவனத்ைதச் ெசலுத்தியது, சட்டத்துக்குப் ெபாருத்தமான நீதிமன்ற வழக்குகளின்
சுருக்கங்கள் பற்றியது. அைவ அவர்களின் விற்பைனயாளரால் தயாாிக்கப்பட்டன.
அவருக்குப் பல நூறு டாலர்களுக்கு அைத விற்க முழுைமயான உாிைம
தராவிட்டால் அதிகாரபூர்வ விதிையத் தயாாிக்க அவருக்கு ஊக்கம் இருக்காது
என்றும் இது வாி ெசலுத்துேவாருக்கு எண்ணற்ற மில்லியன் ெசலவு ைவக்கக்கூடும்
என்றும் அரசு கருதியது. ஒரு தனிநபருக்கு ஏகேபாகச் சலுைக அளிப்பதன்
வாயிலாக அவர்கள் வாி ெசலுத்துேவாருக்கு ஒரு நல்ல ஏற்பாடு ெசய்வதாக
நிைனத்தார்கள்.

இந்த விளக்கம் ஒருேவைள ஜியார்ஜியா அரசுமைனயின் கூடங்களில்
எதிெராலித்திருக்கலாம். ஆனால் எனது அனுபவத்திலிருந்து ஒரு
வாடைகவண்டியிேலா, மதுக்கூடத்திேலா நான் சந்தித்த எவரும், அல்லது நான்
ேபசிய மாணவர்களும் அரசின் நிைலப்பாட்ைடப் புாிந்துெகாண்டதாகத்
ெதாியவில்ைல என்று கூறுேவன். அரசின் ஒேர ஒரு சட்டத்ைத நீங்கள் ேபசக்கூடிய
துண்டுகளாகவும், ேபசமுடியாத துண்டுகளாகவும் உைடத்துச் சிைதக்க முடியாது.
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மாவட்ட நீதியகங்களின் சில சட்ட நூலகங்களில் அதன் ஒரு பிரதிைய அரசு
ைவத்திருக்கிறது, ஆகேவ அது மக்களுக்குக் காணக் கிைடக்கிறது என்ற
ெகாள்ைகையச் சிரமத்துடன் அரசு கூற முைனந்தது. என்பிசி ெசய்தி இத்தைகய
பிரதிகைள நீதியக நூலகங்களில் ேதடி ஒரு புலனாய்வு அறிக்ைக தயார் ெசய்தது.
ெபரும்பாலான இடங்களில் இந்தச் சட்டங்கள் ஒரு பின்னைறயில் பூட்டப்
பட்டிருந்தன, அல்லது அப்புத்தகங்கள் ெதாைலந்து ேபாயிருந்தன அல்லது
பாழ்பட்டிருந்தன என்று அவர்கள் கண்டார்கள். என்பிசி இந்த அறிக்ைகக்காக
எம்மி விருைதப் ெபற்றது.

அனுமதியின்றி ஜியார்ஜியாவின் அதிகாரபூர்வ விதிையப் பயன்படுத்த முடியாமல்
ேபானவன் நான் மட்டுமல்ல. மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் முன்ைவக்கப்பட்ட எங்கள்
அறிக்ைககளில் ஒன்று, ◌ஃபாஸ்ட்ேகஸ் என்ற சட்ட அளிப்புக் குழுமத்திலிருந்து
வந்தது. ◌ஃபாஸ்ட்ேகஸின் உயர்நிர்வாக அதிகாாியும் உடன் நிறுவனருமான எட்
வால்டர்ஸ், எனது இயக்குநர் குழுவின் நீண்ட கால உறுப்பினர். ◌ஃபாஸ்ட்ேகஸ்,
அைனத்து 50 மாகாணங்களுக்குமான சட்டங்கள் மற்றும் சட்டவிதிகள்
கிைடக்குமாறு ெசய்துவந்தது. மாகாண வழக்கறிஞர் சங்கங்களுடன் ேபரம் ெசய்து
ெபறுவைத இதற்கான முதன்ைமயான வழியாகக் ெகாண்டிருந்தது.

ஜியார்ஜியாவின் அரசு வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு-அதாவது அரசின் வழக்கறிஞர்கள்
எல்லாைரயும் பிரதிநிதிகளாகக் ெகாண்ட அைமப்பிற்கு, ◌ஃபாஸ்ட்ேகஸ்
அதிகாரபூர்வச் சட்டம் வழங்கும் அைமப்பாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால்
சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்த வழக்கறிஞர் எவரும் ◌ஃபாஸ்ட்ேகஸில்
இலவசமாகச் சட்டங்கைளப் ெபறலாம். ◌ஃபாஸ்ட்ேகஸ், அரைசயும் அவர்கள்
விற்பைனயாளைரயும் அணுகி அதிகாரபூர்வ விதிக்கு உாிமம் வழங்குமாறு
ேகட்டது. அைதப் ெபற்றால் அது ஜியார்ஜியாவின் ஒேர அதிகாரபூர்வச் சட்டத்ைத
ஜியார்ஜியாவின் வழக்கறிஞர்களுக்கு வழங்க முடியும். ஆனால் "எந்த ஒரு
விைலக்கும்" ◌ஃபாஸ்ட்ேகஸ் ஜியார்ஜியாவின் அதிகாரபூர்வச் சட்டங்கைளப்
பயன்படுத்த அனுமதியில்ைல என்று அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள்.

நாங்கள் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இப்ேபாராட்டத்தில் ேதாற்றுப் ேபாேனாம்.
நீதிபதி நாங்கள் கூறியைத எவ்விதத்திலும் ஏற்க வில்ைல. நீதியக
அலுவலகங்களில் உள்ள நகல்கேள ேபாதுமானைவ என்று தீர்ப்பளித்துவிட்டார்.
ஒரு தனிப்பட்ட வியாபாாி சட்டங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு நீதிமன்றச்
சுருக்கங்கைள எழுதியிருந்தால், அந்தச் சுருக்கங்கள் பதிப்புாிைமக்கு ஆட்படும்
என்ற கருத்ைத அவர் முன்ைவத்தார். அதிகாரபூர்வ விதிைய நான் விநிேயாகம்
ெசய்யேவா, எனது இைணயதளத்தில் அைதப் பற்றி எவ்விதத்திலும்
எடுத்துைரக்கேவா கூடாது என்ற தைடயாைண இட்டார். சட்டத்ைதப்
ேபசுவதிலிருந்து கூட்டாட்சித் தைடயின் மூலமாக என் வாய்
அைடக்கப்பட்டுவிட்டது.

நீதிமன்ற வழக்குகளின் சுருக்கங்கள் தனியார் மூலமாகத் தயாாிக்கப் பட்டால்
அைவ பதிப்புாிைம ெகாண்டைவ என்ற கருத்ைத நாங்கள் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம்.
ஆனால் ஜியார்ஜியாவின் அதிகாரபூர்வ விதி, ஏேதா ஒரு அதிகாரபூர்வமற்ற
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தனியார் ெதாகுப்பல்ல என்பதும், ஜியார்ஜியாவின் அரசுத் தைலைம அதிகாரத்தின்
ெபயரால் ெவளியிடப் ெபற்ற திட்டவட்டமான அதிகாரபூர்வச் சட்டம் என்பதும்
எங்கள் வாதமாகும். உண்ைமயில், அந்த விதியின் 1-1-1 பிாிவு, "அதிகார பூர்வமற்ற
ெதாகுப்புகைளப் பயன்படுத்துேவார் தாங்கள் ேபாிழப்பு அைடவதன்
அடிப்பைடயிேலேய அவ்வாறு ெசய்ய முடியும்" என்று கூறுகிறது.

இப்ேபாது நாங்கள் பதிேனாராம் சுற்றாக, அெமாிக்க முைறயீட்டு நீதிமன்றத்தின்
முன்னால் ஆஜராேனாம். இப்ேபாது விஷயங்கள் சற்ேற ேவகமாக நகர்ந்தன.
நாங்கள் எங்கள் முைறயீட்டு அறிக்ைகைய 2017 ஏப்ரல் 7ஆம் நாள் தாக்கல்
ெசய்ேதாம். எங்கள் முைறயீட்டுச் சுருக்கம் ேம 17ஆம் ேததி அனுப்பப் பட்டது.
முைறயீட்டுச் சுருக்கம் தாக்கல் ெசய்யப் பட்டால், எங்கள் நிைலப்பாட்ைட ஆதாிக்க
விரும்பும் ெவளியார் எவராயினும் தங்கள் நீதியைவ-நட்பு (ஆமிகஸ் க்யூேர)
மனுைவ ேம 24 வைர அளிக்கலாம்.

எங்கள் சார்பாக மூன்று சுருக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன. முதலாவது குடிைமச்
சுதந்திரச் சமுதாயத்திலிருந்து அளிக்கப்பட்ட சிறப்பான ஒன்று. அதில் ஏசிஎல்யூ
முக்கியப் பங்ேகற்றது. ெதற்கு ஏழ்ைமச் சட்ட ைமயம் ேபான்ற பிற குழுக்கள் அதில்
ேசர்ந்திருந்தன. ஸ்டான்◌ஃேபார்டு சட்டப்புலத்தின் சட்ட மருத்துவைமயம்
மற்ெறாரு சுருக்கத்ைதத் தாக்கல் ெசய்தது. சாதாரண மக்களுக்குச் சட்டம் எளிதாகக்
கிைடக்குமாறு ெசய்யும் ெபருமுயற்சிகளில் ஈடுபட்ட,ஊதியம்-கருதும், மற்றும்
ஊதியம்-கருதாப் புதுைமயாக்கக் குழுக்களின் அைமப்புச் சார்பில் அது ெசய்யப்
பட்டது. வாஷிங்டன் டி.சி.ையச் ேசர்ந்த முதன்ைமயான ெகாள்ைகக்குழுவான
பப்ளிக் நாலஜ் என்பதும் ஒரு சுருக்கத்ைதத் தாக்கல் ெசய்தது. இச்சுருக்கம், சட்டப்
ேபராசிாியர்கள் மற்றும் நூலகர்களின் மிகப் ெபாிய ெதாகுதியினர், மற்றும்
அெமாிக்க நூலகச் சங்கம், சட்டநூலகங்களின் அெமாிக்கச் சங்கம் ேபான்ற
சங்கங்களின் சார்பாக அளிக்கப்பட்டது. இது மிக வலுவானேதார் நிைல. நான்
மிகுந்த மகிழ்ச்சி யைடந்ேதன்.

எங்கள் தஸ்தாேவஜுகள் அளிக்கப்பட்ட பிறகு அரசும் அவ்வாேற
ெசய்யேவண்டும். 2017 ஜூன் 30 அன்று தங்கள் சுருக்கத்ைத அவர்கள்
சமர்ப்பித்தனர். அரசின் சார்பாக எவ்வித 'ஆமிகஸ்' சுருக்கங்களும் வராத
காரணத்தினால் அரசுக்கு நண்பர்கள் எவரும் இல்ைல என்பது ெதளிவாகேவ
ெதாிந்தது.

வாய்ெமாழி விவாதத்தில் எங்களுடன் ேசர அனுமதி ேவண்டி ஏசிஎல்யூ ஒரு சிறப்புக்
ேகாாிக்ைகைய அைவமுன் ைவத்தது. நாங்கள் உடேன ஒப்புக் ெகாண்ேடாம்!
ஜியார்ஜியாவின் மிகப் புகழ்ெபற்ற சட்டநிறுவனமான ஆல்ஸ்டன் அண் ேபர்ட்-
இல் பணிபுாியும் நன்கறியப்பட்ட அறிவுச்ெசாத்து நிபுணரான எலிசெபத் ேரடர்
எங்கள் வழக்கறிஞர். அவருடன் அவர்கள் ேசர்ந்து ெகாண்டனர். எலிசெபத்தும்
ஆல்ஸ்டனில் அவரது சகாக்களும் இந்த வழக்கிைனச் சமாளிக்க மாவட்ட மற்றும்
முைறயீட்டு அைவகளில் மிகப் ெபாிய அளவு ேநரத்ைதயும் முயற்சிையயும்
ெசலவழித்திருந்தனர். அவர்கள் முயற்சிகைள நான் ெபாிதும் பாராட்டிேனன்.
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வாய்ெமாழி விவாதத்ைத நீதிபதிகள் எவ்விதம் ைகயாளுகிறார்கள் என்று
பார்ப்பதற்காக நீதியைவ அைறயில் முன்னாேள அமர இடம் கிைடக்க ேவண்டி
நான் முன்னதாகேவ அட்லாண்டாவுக்கு வந்துவிட்ேடன். முைறயீட்டு அைவக்
ேகட்புகளில் ெபரும்பாலும் "சூடான-இருக்ைக" என்பைதக் காணலாம். அதாவது
நீதிபதிகள் மிகுந்த அளவு ேகள்விகைளக் ேகட்பார்கள். சிலசமயங்களில்
வழக்கறிஞர், "ேகார்ட்டாாின் கவனத்திற்கு" என்று ெதாடங்குவதற்கு முன்பாகேவ
நீதிபதிகள் குறுக்கிட்டுக் ேகள்விகைள வீசத் ெதாடங்கிவிடுவார்கள். எங்களதும்
உறுதியாக ஒரு சூடான இருக்ைகதான். மூன்று நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞர்கைள
எவ்விதம் வாட்டி எடுக்கப் ேபாகிறார்கள் என்பைதக் காண்பதில் நான் மிகுந்த
மகிழ்ச்சியைடந்ேதன்.

நவம்பர் 16 வியாழக்கிழைமயன்று எங்கள் முைற. நாங்கள் மூன்று நீதிபதிகள்
குழுவின் முன் ஆஜராேனாம். அவர்கள் தயாராகேவ இருந்தார்கள். எங்கைளக்
கடுைமயாக வறுத்தனர், ஆனால் எங்கைளவிட ஜியார்ஜியா அரைச ேமலும்
கடுைமயாக வறுத்தனர். 'விளக்கங்கள் அதிகாரபூர்வமாகத் ேதைவயில்ைல
என்றால் ஏன் அதிகாரபூர்வ விதியில் அவற்ைறச் ேசர்த்தார்கள்' என்று ேகட்டனர்.
'முழு விதியுேம சட்டம்தான்' என்று காட்ட அதிகாரபூர்வ விதியிலிருந்து ஆங்காங்கு
பிாிவுகைள எடுத்துக் காட்டினர். அவற்றுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று ேகட்டு அரசு
வழக்கறிஞர்கைள விளாசினர். விதியின் கிைடப்புப் பற்றியும் ேகட்டனர்.

எங்கைளயும் எளிதாக விட்டுவிடவில்ைல. ஆனால் நாள் இறுதியில் நீதியைவ
எங்கள் நிைலப்பாட்ைடப் புாிந்துெகாண்டது என்பது ெதளிவாகத் ெதாிந்தது.
ஒருேவைள அவர்கள் எங்களுடன் உடன்படாமல் ேபாகலாம், ஆனால்
குைறந்தபட்சம் நாங்கள் என்ன ெசால்கிேறாம் என்பைதப் புாிந்துெகாண்டார்கள்.
அரசு தான் ெகாண்ட நிைலப்பாட்ைட ஏன் எடுத்தது என்பைதப் புாிந்து
ெகாண்டார்களா என்பது ெதளிவாகவில்ைல. விளக்கங்கள் இலவசமாகக்
கிைடக்கலாகாது என்று கருதினால் அதிகாரபூர்வ விதிைய விளக்கங்கள் இன்றி
ஏன் அரசு பதிப்பிக்கலாகாது என்று ேகட்டனர்.

வாய்ெமாழி வாதம் ஒரு மணி ேநரத்துக்கு ேமல் நீடித்தது. அந்த வாரத்தில் நீதியைவ
ேகட்ட எந்த ஒரு வழக்கின் ேநரத்ைதயும் விட இது இரண்டு மடங்கு. முடிவில்,
தைலைம நீதிபதி எழுந்து "ஆர்வத்ைதத் தூண்டும் வழக்கு!" என்று குறிப்பிட்டார்.
இது ஒரு நல்ல அறிகுறி என்று எனக்குத் ேதான்றியது. நீதிபதிகள் ஆர்வமூட்டும்
வழக்குகைள விரும்புகிறார்கள். வழக்கு அைவயிலிருக்கும்ேபாது பின்னர் என்ன
நிகழப் ேபாகிறது என்று ெதாியாது என்றாலும், எங்களுக்கு நல்வாய்ப்பு
இருக்கிறெதன்ற நம்பிக்ைகேயாடு நான் ெவளிேய வந்ேதன். மறுநாட்காைல, 6
மணி விமானத்ைதப் பிடித்துக் கலிஃேபார்னியா (ேப ஏாியா)வுக்குவந்து ேசர்ந்ேதன்.

ெபாியெபாிய " "தரவிதிகள்தான்தரவிதிகள்தான்  சட்டங்கள்சட்டங்கள்" " என்னும்என்னும்  வழக்குவழக்கு

நாங்கள் மற்றுெமாரு நீதியைவ வழக்கிைனச் சந்திக்க ேவண்டியிருந்தது. இது
ெகாலம்பியா மாவட்டத்தின் அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டு முைறயீட்டு அைவயில்
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இருந்த ெபாிய தர விதிகள் வழக்கு. இந்தியாவில் ேபாலேவ நான் சட்ட
விஷயங்கைள கவனத்துடன் ேநாக்கி, ெதாழில் நுணுக்கப் ெபாதுமக்கள்
பாதுகாப்புத் தரங்கள் குறித்த விதிகைளச் சட்ட ஆற்றலுடன் வாங்கி அவற்ைற
இைணயத்தில் ெவளியிட்ேடன். கட்டுமான விதிகள், ஆபத்தான ெபாருள்களின்
பாதுகாப்பு, ெதாழிலகத் தளத்தில் பணியாளர் பாதுகாப்பு, நீாில் ஈயம் இருப்பைதச்
ேசாதிப்பதற்கான முைறகள், அெமாிக்காவில் கூட்டாட்சி அல்லது அரசு மட்டத்தில்
உட்ேசர்க்கப்பட்ட மற்றும் பல சட்டங்கைளக் கண்ேடன். எல்லாமாக,
இப்படிப்பட்ட 1400 சட்டங்களுக்குேமல் ெவளியிட்டிருந்ேதன்.

979.95 டாலருக்கு வாங்கிய கலிஃேபார்னியா கட்டுமான விதிைய நான்
ெவளியிட்டதிலிருந்து இந்தப் பணி 2008இல் ெதாடங்கியது. 2012 அளவில் எல்லா
மாநிலங்களுக்கும் உாிய தவிர்க்கலாகாத கட்டுமான விதிகைள மட்டுமல்ல,
குழாய்ப் பணி, தீ, மின்சாரம், எாிெபாருள், வாயு மற்றும் பிற ெதாடர்பான
விதிகைளயும் ெவளியிட்டிருந்ேதன். கூட்டாட்சிச் சட்டத்திற்குத் ேதைவப்படும்
எண்ணற்ற தரவிதிகைளயும், ெமக்சிேகா வைளகுடாவிலும் ஆர்க்டிக்
ெபருங்கடலிலும் எண்ெணய்ச் சிதறல்கைளத் தடுப்பதற்கான சட்டபூர்வத்
ேதைவகள், இரயில்பாைதப் பாதுகாப்புக் குறிப்பீடுகள், ெபாம்ைமகள் பாதுகாப்புத்
தரங்கள், கார் இருக்ைககள், குழந்ைதத் ெதாட்டில்கள், விைளயாட்டுப் ேபனாக்கள்,
குழந்ைத உலாவிகள், ஊஞ்சல்கள், குளியல் ெதாட்டிகள் ேபான்ற குழந்ைதகள்-
சிசுக்கள் உற்பத்திப் ெபாருள்கள் ஆகியவற்றின் தரங்கைளயும் ெவளியிட
முைனந்திருந்ேதன்.

நூற்றுக்கணக்கான ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் மீது மூன்று தரநிர்ணய
நிறுவனங்கள் 2013இல் என்மீது வழக்குப் ேபாட்டிருந்தன. அடுத்த ஆண்டு, ேமலும்
மூன்று வாதிகள் இரண்டாவதாக ஒரு வழக்குப் பதிவுெசய்தனர். ஆறு வாதிகள்
மற்றும் அவர்களின் நான்கு பகட்டான ெவள்ைளக் காலணிச் சட்ட நிறுவனங்கள்
வாயிலாக இந்த இரு வழக்குகளும் ஒன்றாகேவ நீதியைவகளில் முன்ேனறின.

ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் எங்களுக்கும் வாதிகளுக்கும் இைடயில்
உடன்பாடின்ைம இல்ைல: என்மீது ேபாடப்பட்ட ஒவ்ெவாரு வழக்கிற்கான
விதிகளும் அந்த ேதசத்தின் சட்டம் ஆகும். ஆனால் வாதிகள், இந்தச் சட்டங்கைளத்
தாங்கள் ெபாருத்தெமன நிைனத்த எந்த வழியிலும் விநிேயாகிக்க முழுைமயான
உாிைம ேவண்டும் என்று நிைனத்தனர். அந்தச் சட்டத்ைத ேமற்ேகாள் காட்ட
விரும்பும் எந்தத் தனிநபரும் அல்லது அரசாங்க அதிகாாியும் அவர்களுைடய
அனுமதிைய முதலில் ேகட்க ேவண்டும் என்று விரும்பினர். அந்த அனுமதி
மன்ம்ேபான ேபாக்கில் வழங்கப்பட்டது அல்லது மறுக்கப்பட்டது. உதாரணமாக,
மாணவர்கள் தங்கள் வகுப்புக்கான திட்டப் பணிகளில் பாதுகாப்பு விதிகளிலிருந்து
சூத்திரங்கைளச் ேசர்த்துக் ெகாள்ள அனுமதி மறுத்தனர்.

நாங்கள் தரங்கைள ெவளியிடுவெதன்பது ெவறுமேன ஸ்ேகன் ெசய்து அப்படிேய
ேபாட்டுவிடுவது அல்ல. நமது அரசாங்கம் ெமதுவாக இயங்குவதால், இப்ேபாது
சட்டப்படி ெசயல்படுத்தப் படும் பல விதிகள் தர அைமப்புகளிடம் விற்பைனக்குக்
கிைடப்பதில்ைல. ஏெனனில் அவற்றுக்குப் புதிய வடிவங்கள் வந்துவிட்டன. இந்த
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ஆவணங்கள் பலவற்றின் பிரதிகைளத் ேதடி அேமசான், ஆபிபுக்ஸ், ஈேப
ஆகியவற்றின் பைழய புத்தகச் சந்ைதகைள நான் அலசிேனன்.

ஓர் ஆவணத்ைத நான் ெபற்ற பிறகு, அவற்ைற ெவளியிடுவதற்கு ஆயத்தம் ெசய்ய
மிக விாிவான நைடமுைறயின் ஊடாக நாங்கள் ெசல்ல ேவண்டியிருந்தது. எல்லாத்
தரங்களும் ஸ்ேகன் ெசய்யப்பட்டு, ஒளிக் குறியீட்டு வாசிப்பின் (ஓசிஆர்)
வாயிலாகச் ெசலுத்தப்பட்டன. பிறகு அந்த ஆவணத்திற்கான உைறயட்ைட மீது
எந்த முகைம வாயிலாக அது சட்டத்தில் ேசர்க்கப்பட்டது என்ற விளக்கம்
இைணக்கப்பட்டது. பாதுகாப்புக்குக் குறிப்பாக முக்கியமான பல
நூற்றுக்கணக்கான தரங்களின் முழுைமயான விதிகைள நாங்கள் நவீன
எச்டிஎம்எல் ெமாழியில் மறுதட்டச்சு ெசய்ேதாம், படங்கைள மறுபடி வைரந்ேதாம்,
பார்ைவக் குைறபாடுள்ள மக்கள் திறனுடன் அவற்றினூடாகப் பயணிக்குமாறு
மறுஅைமப்புச் ெசய்ேதாம், பிறகு எல்லா ஆவணங்கைளயும் எங்கள் தளத்திலும்,
இைணய ஆவணக்காப்பகம் ேபான்ற ெபாதுப் பார்ைவ இடங்களிலும்
கிைடக்குமாறு பதிவிட்ேடாம்.

தங்கள் தளத்திலுள்ள எல்லா ஆவணங்களுக்கும் ெசய்வது ேபாலேவ,
இைணயதளக் காப்பகம், இவற்ைற மின்புத்தக வடிவங்களில் மாற்றுதல், எளிதாக
இவற்ைறக் கண்டறிய கூகிள் ேபான்ற ேதடுகருவிகளுடன் இைணத்தல்,
பயனாளர்கள் ேமலும் தகவல்களுடன் கருத்துைரகைளயும் மதிப்புைரகைளயும்
வழங்குவதற்கு அனுமதித்தல் ேபான்ற கூடுதல் பயன்பாடுகைள வழங்கியது.

தர அைமப்புகள் மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல, வழக்குகளும் கடுைமயாக இருந்தன.
2015இல் நாங்கள் 23 நாட்கள் சட்டபூர்வச் சான்றறிக்ைகத் தயாாிப்புக்கு
ஆட்பட்ேடாம். இவற்றில் மூன்று நாட்கள் எனது வாக்குமூலத்திற்ெகனச்
ெசலவிடப்பட்டன. எனது வாக்குமூலத்திற்கு, ஒவ்ெவாரு நாளும் 12-14 மணிேநரம்
விசாரைண நடத்தப்பட்டது. என் தரப்பில் நான்கு வழக்கறிஞர்கள் இருந்தனர்.
அவர்கள் தரப்பில் ஆறு வழக்கறிஞர்களும், ஒரு சுருக்ெகழுத்தரும், காட்சிப்
பதிவாளரும் இருந்தனர். விசாரைண மிகக் கடுைமயாக இருந்தது.

மாவட்ட நீதியைவயில் நாங்கள் ேதாற்ேறாம். நீதிபதி எங்கள் வாதத்ைத
எவ்விதத்திலும் ஏற்கவில்ைல. இைவ எல்லாம் சட்டங்கள் என்று அவர் ஒப்புக்
ெகாண்டார். ஆனால் இந்தச் சட்டங்கள் பதிப்புாிைம ெபறாதைவ என்றால்,
ேபரைவ அைதத் ெதளிவுபடுத்தி ஒரு சட்டம் ெவளியிட்டிருக்கலாம் என்றார். ஒரு
சமயத்தில், அெமாிக்கத் தைலநகாின் பக்கமாகச் சுட்டிக்காட்டி, நாங்கள்
மைலமீதுள்ள ெபாிய ெவள்ைள மாளிைகயின் கதைவத் தட்டேவண்டும் என்ற
ஆேலாசைனையயும் கூறினார்.

2017 பிப்ரவாியில் நாங்கள் ேமல்முைறயீட்டு அறிவிப்ைபத் தாக்கல் ெசய்ேதாம்.
ஆனால் ெகாலம்பியா மாவட்டத்தில் பணிகள் ெமதுவாக நடந்தன. கால
அட்டவைண தயார் ெசய்ய நீதிஅைவ மிகுந்த காலம் எடுத்துக் ெகாண்டது.
இறுதியாக, ஆகஸ்டில் நாங்கள் எங்கள் சுருக்கத்ைதத் தாக்கல் ெசய்ேதாம்,
ெசப்டம்பர் இறுதியில் எங்கள்ஆமிகஸ் சுருக்கங்கள் அளிக்கப் பட்டன. எங்கள்
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தரப்பு மிக வலுவாக இருந்தது. அெமாிக்க நூலகச் சங்கம், அெமாிக்கச் சட்ட
நூலகங்கள் சங்கம் இவற்றுடன், பப்ளிக் நாலஜ் அைமப்பு அளித்த சுருக்கத்தில் மிக
அதிக எண்ணிக்ைகயிலான சட்டப் ேபராசிாியர்களும் சட்ட நூலகர்களும்
ேசர்ந்துெகாண்டனர்.

18 ஆண்டுகளாகக் கூட்டாட்சிப் பதிவு அலுவலகத்ைத நடத்திவந்த ேரமண்ட்
மாஸ்லி உள்பட, குடியரசுத் தைலவர் ஜியார்ஜ் டபிள்யூ. புஷ் நியமித்த அெமாிக்க
ஐக்கிய நாட்டின் ெபாது அச்சகத்தினர் உள்பட, மிக அதிக எண்ணிக்ைகயிலான
முன்னாள் அரசாங்க அதிகாாிகள் சுருக்கத்தில் ைகெயழுத்திட்டிருந்தனர்.
கூட்டாட்சி ஒழுங்குமுைறகள் விதி உள்ளிட்ட அதிகாரபூர்வ அரசாங்கச்
சஞ்சிைககைளத் தயாாிக்க கூட்டாட்சிப் பதிவு அலுவலகம் அரசாங்க ெவளியீட்டு
அலுவலகத்துடன் ேசர்ந்து இயங்குகிறது. கூட்டாட்சிச் சட்டத்ைத ெவளியிடும்
அதிகாரபூர்வப் ெபாறுப்பிலுள்ளவர்கள் இவர்கள்தான். என் முயற்சிகளுக்கு
ஆதரவாகத் தங்கள் ெபயர்கைள இைணத்து ஒப்பமிட்டனர்.

இவர்களுடன் எனது முன்னாள் எஜமானர் ஜான் டி. ெபாேடஸ்டாவும், முன்னாள்
ெதாழிற் ெசயலர் ராபர்ட் ாீக்கும், ெதாழில்ாீதியான பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்நல
நிர்வாக (ஓஷா) முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் ேடவிட் ைமக்ேகல்சும் ேசர்ந்து
ெகாண்டனர். தனிக் குடிநபர் ஒருவர் சட்டத்ைதப் படிக்க விரும்பினால் முதலில்
தனிவியாபாாி ஒருவாிடமிருந்து அனுமதிெபற ேவண்டும் என்பது, ஜான்
ெபாேடஸ்டா என்னிடம் ஒரு ெதாைலேபசி அைழப்பில் கூறியதுேபால "முழுப்
ைபத்தியக்காரத்தனம்" என்ற கூற்ைற ஆதாிக்க ேவண்டி இத்தைன அரசாங்க
அதிகாாிகளும் என்னுடன் நின்றனர்.

நன்கறியப்பட்ட வணிகமுத்திைர ெகாண்ட ேபராசிாியர்களால் மற்ெறாரு சுருக்கம்
அளிக்கப்பட்டது. காங்கிரஸ்-ெபண்மணி லாஃப்கிரன், காங்கிரஸ்-நபர் ஈஸா
ஆகிேயாரும், ஜனநாயகத்தில் சட்டம் அைனவருக்கும் கிைடக்க ேவண்டும் எனக்
கூறி எங்கள் சார்பாக ஒரு சுருக்கம் அளித்தனர். இருவருேம ேபரைவ நீதிக்குழுவில்
பல ஆண்டுகள் பணி புாிந்தவர்கள். இந்தப் பிரச்சிைனயில் சட்ட எல்ைல உைடய
நீதியைவகள், அறிவுச் ெசாத்து, இைணயம் ஆகியவற்றின் உட்குழுவின்
தைலவராக காங்கிரஸ்-நபர் ஈஸா இருக்கிறார்.

நவம்பாில் வாதிகள் தங்கள் சுருக்கத்ைத அளித்தனர். அெமாிக்க ஐக்கியநாட்டின்
முன்னாள் அரசுச் சட்டத் தைலைம ஆேலாசகராக இருந்த ஒரு வக்கீைலப் புதிய
வழிகாட்டியாக அமர்த்தியிருந்தனர். டிசம்பர் ெதாடக்கத்தில் அவர்களுைடய
நண்பர்களும் ேசர்ந்துெகாண்டனர். ஸ்தாபனம் ெதளிவாகேவ கவைல ெகாண்டது.
அெமாிக்கக் காப்பீட்டுச் சங்கமும் சர்வேதச வணிகமுத்திைரச் சங்கமும் தங்கள்
சுருக்கங்கைள அளித்தன. அெமாிக்க மருத்துச் சங்கத்துடன் அெமாிக்கப்
பல்மருத்துவர் கழகமும் அெமாிக்க மருத்துவமைனச் சங்கமும் ேசர்ந்துெகாண்டன.

கைடசியாக அமிகஸ் சுருக்கத்ைத அளித்தது அெமாிக்கத் தரநிர்ணய நிறுவனம்.
அதனுடன் ெஜனிவாவிலுள்ள சர்வேதசத் தரப்படுத்தல் அைமப்பு உட்படப் 10 தர
அைமப்புகள் இைணந்தன. அவர்களின் வாதம் எளியது: எங்களுக்குப் பணம்
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ேவண்டும். எங்களுக்குப் பணம் ேதைவயாக இருக்கிறது. சட்டத்ைத விற்கும்
முழுைமயான உாிைம எங்களுக்கு இல்ைல என்றால், எங்களால் உயர்தரப்
பாதுகாப்புத் தரங்கைள உருவாக்க முடியாது.

இந்த வாதத்திற்கு நான் முற்றிலும் உடன்படவில்ைல. தர அைமப்புகள் மிக அதிக
எண்ணிக்ைகயிலான தரங்கைள உருவாக்குகின்றன. அவற்றில் ஒருசிலேவ
சட்டமாகின்றன. ேதசிய மின்சார விதி ேபான்ற ஒன்று எல்லா 50
மாகாணங்களிலும் சட்டமாகும்ேபாது, அைவ பத்திாிைகப் பிரசுரங்கைள
ெவளியிடுகின்றன, தங்கள் ஆண்டறிக்ைககளில் அவற்ைறப் பற்றிப்
ெபருைமயடித்துக் ெகாள்கின்றன. தர அைமப்புகள் இந்த ஆவணங்கள் சட்டமாக
ேவண்டும் என்று மிகுந்த முயற்சி எடுக்கின்றன. இதனால் அெமாிக்க மக்களுைடய
ஒப்புதல் என்னும் தங்கமுத்திைர கிைடக்கிறது. அைதத் தங்கள் ேசைவகைளச்
சந்ைதப் படுத்துவதில் ெபரும் ஆதாயத்திற்குப் பயன்படுத்திக் ெகாள்கின்றன.

இந்தியாவில் ேபாலேவ, தரநிர்ணய ஆவணங்கைள விற்பதினால் அதிகப் பணம்
கிைடப்பதில்ைல. விைளெபாருள்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்குவது ேபான்ற
வருவாய் வழிகளில்தான் பணம் இருக்கிறது. விளக்குக் குமிழ்கள், துைவப்பு
எந்திரங்கள் ேபான்ற நுகர்ெபாருள்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கும்
அண்டர்ைரட்டர்ஸ் ெலபாரடாீஸ் என்னும் அைமப்பு, ஆண்டுக்குச் சான்றிதழ்
வழங்குவதன் வாயிலாக இரண்டு பில்லியன் டாலர் பணம் பண்ணுகிறது.
இந்தியாவிலும் இவ்வைமப்புகளின் மிகப் ெபரும்பான்ைம வருவாய் இதுேபான்ேற
கட்டாயச் சான்றிதழ வழங்குவதால்தான் கிைடக்கிறது. சான்றிதழ் வழங்குவேதாடு,
ைகேயடுகள், பயிற்சி, உறுப்பினர் கட்டணங்கள், இன்னும் பிற வசீகரமான
வருவாய் வழிகள் பல உள்ளன.

கடந்த காலத்தில் நீதியைவகள் சுட்டிக்காட்டியிருப்பது ேபால, இந்தத் தரங்கள்
சட்டமாகின்றன என்பது மட்டுமல்ல, அந்தந்தத் ெதாழில் உறுப்பினர்கேள
சட்டத்ைத எழுதுவதில் உதவி ெசய்வதால்தான் அைவ சட்டமாகின்றன. சில
ஆவணங்கைள விற்பதால் ெபாிய பணம் கிைடப்பதில்ைல, மாறாக, அந்தத்
ெதாழில், "நாங்கள் சட்டத்துடன் ஒத்துைழக்கிேறாம்" என்று ெசால்வதால் அதற்குக்
கிைடக்கும் பாதுகாப்புக் கவசத்தில்தான் ெபரும்பணம் இருக்கிறது.

அதிகப் பணத்திற்கு ேவெறாரு உதாரணமும் இருக்கிறது. தர அைமப்புகளுக்கு ஏன்
பணம் ேதைவயில்ைல, அைவ ேபராைசத்தனமாக மாறிவிட்டன என்பைத இது
ெதளிவாகக் காட்டுகிறது. அல்லது ேவெறாரு அதிகப்பணம் ஊதியம் ெபறுகின்ற,
ேசாம்ேபறி நிர்வாகிகைளப் பற்றி ராஸ் ெபேராட் அழகாக வருணித்தது ேபால,
அவர்கள் "பருத்தும், சுகமாகவும், சற்று முட்டாள்களாகவும்" ஆகிவிட்டார்கள். பிற
எல்லாத் தர அைமப்புகைளயும் ேபாலேவ, அெமாிக்க ேதசியத் தர நிறுவனமும்
சர்வேதச வருவாய்ச் ேசைவ அைமப்பிடம் சான்றிதழ் ெபற்ற அரசு-சாரா
தர்மேசைவ அைமப்பாகப் பதிவு ெசய்திருக்கிறது. அவர்கள் 2015இல் 44.2
மில்லியன் வருவாையச் சம்பாதித்தார்கள். அந்த வருவாயில் மில்லியன் கணக்கான
டாலர்கள் ஒருசில மூத்த ேமலாளர்களுக்ேக ஊதியமாகச் ெசல்கிறது. தைலைம
நிர்வாக அதிகாாி ஆண்டுச் சம்பளமாக 2 மில்லியன் டாலரக்ளுக்கு ேமல்
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ெபறுகிறார். மூத்த ேமலாளர்கள் அைனவரும் தாங்கள் வாரத்திற்கு 35 மணிேநரம்
பணிபுாிவதாகக் காட்டுகின்றனர்.

ஒரு தர்மஸ்தாபனத்துக்கு இைவ மிகப் ெபாிய ஊதியத் ெதாைககள். அவர்கள்
ேசைவையவிட உயர்வாகப் பணத்ைத மதிக்கிறார்கள், தங்கள் ேசைவ உணர்ைவ
இழந்துவிட்டார்கள். ஆனால் ஒரு விஷயத்ைதச் ெசால்கிேறன்: இந்நிறுவனங்களில்
பல மிக உயர்ந்த தரமுள்ள விதிகைளயும் தரநிர்ணயங்கைளயும்
ெவளியிடுகிறார்கள். நம்பமுடியாத உண்ைமயான ேவைலையச் ெசய்கிறார்கள்.
ஆனால் இந்த ேவைலகள் அர்ப்பணிப்புள்ள தன்னார்வலர்களால்
ெசய்யப்படுகிறேத அன்றி, பின்- அலுவலகத்திலுள்ள அதிக ஊதியம் ெபறும்
நிர்வாகிகளால் அல்ல. ேதசிய மின்சார விதிைய எழுதுவதற்கு ஒருவருக்கும்
ஊதியம் அளிப்பதில்ைல. கூட்டாட்சி, அரசு, உள்ளாட்சிப் பணியாளர்கள்
எண்ணற்ேறார் உள்ளிட்ட, ெதாழில்ாீதியான, ெபாதுச் ேசைவ மனம் ெகாண்ட
ஆயிரக்கணக்கான தன்னார்வலர்களால் அது உருவாக்கப்படுகிறது.

…

இச்சமயத்தில், எனது சட்டப் ேபாராட்டங்களில் மிகப் ெபாிய அளவு காாியங்கள்,
ெபாதுப் பணத்தினால் நைடெபறும் சட்ட நிறுவனங்களால் ெசய்யப்படுகின்றன
என்பைதத் ெதளிவுபடுத்த ேவண்டும். ஆம், நான் எல்லாச் சுருக்கங்கைளயும்
படிக்கிேறன், எல்ைலயற்ற அளவு ேநரத்ைதச் சட்டச் ெசயல்முைறகள், எனது
வழக்கின் தகுதிகள் ஆகியவற்ைறப் பற்றிக் கற்றுக் ெகாள்ளச் ெசலவழிக்கிேறன்.
குறிப்பாக நாங்கள் கண்டுபிடிப்பு, வாக்குமூலங்கள் ஆகியவற்றின் தீவிரச்
ெசயல்முைறகளுக்குள் ெசல்லும்ேபாது நான் ஆழமாக ஈர்க்கப்படுகிேறன், அது
எப்ேபாதுேம அவ்வளவு நல்லதல்ல. சட்டவல்லுநன் அல்லாதவன் (நான்
ஜியார்ஜ்டவுன் சட்டப் புலத்தில் முதலாண்ைட முடித்தபிறகு படிப்ைப
விட்டுவிட்ேடன்) என்றாலும் எனது முட்டாள்தனமான ேகள்விகளாலும்
அனுபவமின்ைமயாலும் என் வழக்கறிஞர்கைளப் ைபத்தியமாக்கிவிடுேவன்.
ஆனால் என் வழக்கின் ெமய்ம்ைமகைள நான் அறிந்திருப்பதாலும், கடின ேவைல
ெசய்வதாலும் அவர்கள் என்ைனப் ெபாறுத்துக் ெகாள்கிறார்கள்.

நீங்கள் ஒரு சட்ட நிறுவனத்ைதப் பணத்துக்கு நியமிக்கும்ேபாது, நீங்கள்
வாடிக்ைகயாளர், அவர்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத நீங்கள்
ெசால்கிறீர்கள், அவர்கள் உங்கள் கட்டைளகைளச் ெசயல்படுத்துகிறார்கள் என்று
சிலர் நிைனக்கிறார்கள். அப்படி நடப்பதில்ைல. வழக்கறிஞர்கள், குறிப்பாக
என்னுடன் ெதாடர்புள்ள அனுபவமிக்க மூத்த வழக்காடிகள் என்ைனவிடச் சட்ட
அறிவில் மிகமிக ேமம்பட்டவர்கள். ெபரும்பாலும் அவர்களின் பணி வழக்கு எப்படி
இருக்கும் என்பைதச் ெசால்வதுதான்.

நீங்கள் உங்கள் வழக்கறிஞர்களுக்குக் கட்டைள இடுகிறீர்கள், அவர்கள் அவற்ைற
நிைறேவற்றுகிறார்கள் என்பது கட்டணமற்ற சட்டப் பிரதிநிதிகள் உலகில்
இன்னும் உண்ைமக் குைறவானது. உலக அளவில், கட்டணமற்ற அடிப்பைடயில்
ெபாதுமூலவளத்தின் பிரதிநிதிகளாக இருக்க ஒப்புக் ெகாண்ட ஒன்பது முக்கியச்
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சட்ட நிறுவனங்களின் உதவிக்கு நான் நன்றிேயாடு இருக்கிேறன். 2015இல்
அவர்கள் 2.8 மில்லியன் டாலர் சட்டேநரத்ைத எனக்கு அளித்திருக்கிறார்கள்,
2016இல் அது 1.8 மில்லியனுக்கு ேமல், 2017இல் ஒரு மில்லியனுக்கு ேமல்.
அவர்களின் உதவியின்றி நாங்கள் சந்திப்பதுேபான்ற ேபாராட்டங்களில் ஈடுபட
முடியாது. என்னிடம் அவ்வளவு பணமில்ைல, ஆகேவ என் சங்கதிகைள முடக்கிக்
ெகாண்டு ேபாராடுவைத விட்டுவிட ேவண்டியதுதான்.

உண்ைமயானஉண்ைமயான  ெமய்ம்ைமகள்ெமய்ம்ைமகள்  மீதுமீது  மீண்டும்மீண்டும்  பணிபணி, , எனதுஎனது " "உணவுக்கானஉணவுக்கான
உைழப்புஉைழப்பு".".

நவம்பர் இறுதி ெநருங்கியேபாது, நான் இந்தியாவில் மீதியிருக்கும் பணிகைளத்
ெதாடர்ந்ேதன். அவற்றில் மிக முக்கியமானது இந்தியாவின் மின்னியல் நூலகம்.
அைத நான் இந்தியாவின் ெபாதுநூலகம் என மறுெபயாிட்டுள்ேளன். அரசாங்கம்
இன்னும் தங்கள் வடிவத்ைத இைணயத்தில் ெவளியிடவில்ைல. சமஸ்கிருதப்
பண்டிதர்கள் என்னிடம் கூடுதல் தகவல்கைள ேவண்டிக் குறிப்புகள் அனுப்பிக்
ெகாண்டிருந்தனர். இந்தியத் ெதால்லியல் ஆய்வுக் கழகத்திலிருந்து 4450
புத்தகங்கைளச் ேசர்த்த பிறகு, நாங்கள் ஆன்-ைலனில் இருந்த ெமாத்தப்
புத்தகங்களின் எண்ணிக்ைகைய ஏறத்தாழ 400,000 அளவுக்குக்
ெகாண்டுவந்துவிட்ேடாம்.

இந்தியாவின் அதிகாரபூர்வ அரசிதழ்களும் (ெகஜட்டுகளும்) அதிக ேநரம் எடுத்துக்
ெகாண்டன. ேதசிய அரசாங்கத்தின் அரசிதைழப் பிரசுாிப்பது ேநரடியானது. ெபாது
நூலகச் ேசகாிப்பில் நான் சுதந்திரத்திற்கு முன்னாலிருந்தும் பல நூறு பைழய
அரசிதழ்கைளக் கண்ேடன். அைவகளும் எங்கள் ேசகாிப்பில் ேசர்க்கப்பட்டன.
ஆனால் மாநில அரசாங்கங்களின் மற்றும் பல ெபாிய நகரங்களின்
அரசிதழ்கள்தான் மிகக் கடினமாக இருந்தன.

ஓர் உதாரணம், ஒடிஷா ெகஜட். 43 மில்லியன் மக்கைளக் ெகாண்ட ஓர் மாநில
அரசின் ெவளியீடு. அதன் 38,073 பிரசுரங்கைள பிடிஎஃப் ேகாப்புகளாக
ெவளியிடுவதற்கு ஒரு எழுத்துமுைறைய எழுதிேனன். ஆனால் சில ேகாப்புகள்
இந்த எழுத்துமுைறக்கு வரவில்ைல. அைவ பிடிஎஃப்-இல் பதிக்கமுடியாத ஒாியா
ெமாழியின் ேவெறாரு எழுத்துருைவக் ைகயாண்டன. அவ்வாறாயின் ேகாப்பில்
பதிக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துருவிற்கு பதிலாக அந்தக் குறித்த எழுத்துரு கணினியில்
நிறுவப்பட்டுள்ளதா என்று கணினி ேதடுகிறெதன்று அர்த்தம்.

ெதாடர்ச்சியாகப் பல எழுத்துருக்கைளப் பயன்படுத்திய பிறகு, 35,705 ேகாப்புகளில்
இந்தப் பிரச்சிைன இருக்கிறது என்று கண்டறிந்ேதன். இவற்ைற இைணயக்
காப்பகத்தில் ெவளியிடு முன்பாக அவற்றின் எழுத்துருக்கைளப் பதிக்க ேவண்டும்.
ஆனால் அவற்றிலுள்ள எழுத்துருக்கள் உங்கள் அைமவில் கண்டறியப்படாத
ஒன்றாக இருக்கும். அது ஏேதா ஒரு இந்திய ஆய்வு நிறுவனத்தால் பல்லாண்டுகள்
முன்பு உருவாக்கப் பட்டதாகலாம். பல நாட்கள் முயன்றபிறகு, அது
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விற்பைனக்ேகா இறக்கத்துக்ேகா கிைடக்கவில்ைல என்பைத அறிந்ததால், ஒடிஷா
ேகாப்புகைள அப்ேபாைதக்கு ஒதுக்கி ைவத்ேதன்.

மற்ற மாநிலங்களின் ேவைல ேமலும் கடினமாக இருந்தது. ஒடிஷா ெகஜட்டிலுள்ள
பிரச்சிைனகளின் நீண்ட பட்டியல்கள் பற்றிய ேகாப்புச்சுட்டிகைள எடுக்க
முடிந்தது. ஒவ்ெவாரு பிடிஎஃப் ேகாப்புக்கும் ேநரடியான யுஆர்எல் அந்தக் ேகாப்புச்
சுட்டியில் இருந்தது. முதலில் சுட்டிகைள இறக்கம் ெசய்துெகாண்டு, பிறகு
அவற்றின் மீத்தகவலுக்காக அைத அலகிட்டால், எல்லா பிடிஎஃப் ேகாப்புகைளயும்
இறக்குவது எளிது. ஆனால் ெபரும்பாலான மாநிலங்களில் ேவைல இவ்வளவு
ேநராக இல்ைல.

ெபரும்பாலான மாநில ெகஜட்டுகள் ஏேதா ஒரு ைமக்ேராசாஃப்ட் ேசைவ
ெமன்ெபாருளின் அடிப்பைடயில் அைமந்தைவ. அம் ெமன்ெபாருள் இைணயதள
முகவாிைய ெவளிப்படுத்துவ தில்ைல. ஒவ்ெவாரு மாநிலத்திலும் பிரச்சிைனகைள
அைடவதில் ஒவ்ெவாரு தனித்த ஊடுருவ இயலாத வழி இருந்தது என்பதுதான்
சிக்கல். இந்தியாவில் ஒவ்ெவாரு மாநிலத்திற்கு ஒவ்ெவான்றும், தில்லி ேபான்ற
ெபாிய நகராட்சிகளுக்கு ஒவ்ெவான்றுமாக டஜன் கணக்கான அதிகாரபூர்வ
அரசிதழ்கள் இருந்தன. ஒவ்ெவான்றும் ெவவ்ேவறான முைறயில்
எழுதப்பட்டிருந்தன.

ெதாகுப்பில் நாங்கள் ெமாத்தம் 163,977 பிடிஎஃப் ேகாப்புகைளச் ேசர்த்திருந்ேதாம்.
ஆனால் இைதச் சாிவரச் ெசய்ய, இவற்ைறப் பற்றிய கடுைமயான ேவைலயில்
2018இல் நாங்கள் ஈடுபட ேவண்டும். எல்லா அரசிதழ்களுக்கும் ேகாப்புகள்
ெகாண்டு வரப்படுவது மட்டுமல்ல, உண்ைமயில் பயனுள்ளதாக இருக்க,
அச்ேசகாிப்பு ேமம்படுத்தப்பட ேவண்டும். நாங்கள் ெமய்யாகேவ காண விரும்பிய
ெகஜட்டுகளில் ேதடுவதற்கான வைகைய அனுமதிக்க, நாங்கள் ஸ்ேகன்
ெசய்யப்பட்ட ெகஜட்டுகளில் உயர்தர ஒளிக்குறியீட்டுக் கண்டுபிடிப்பு (ஓசிஆர்)
பிரச்சிைனக்குத் தீர்வுகண்டாக ேவண்டும். இப்பிரச்சிைனைய இந்தியப் ெபாது
நூலகத்திலும் சந்தித்ேதாம். ேமலும், கூட்டாட்சி அரசாங்கம், மாநில அரசுகள்,
நகரங்கள் ஆகியவற்றின் ெகஜட்டுகைள இறக்கம் ெசய்தேபாது அவற்றில்
சிலேவனும் தவறாகப் ெபயாிடப் பட்டிருந்தன, சில காணாமற் ேபாயிருந்தன
என்பது ெதளிவாயிற்று. ஆகேவ ெகாஞ்சம் ெபாறுப்பான தர உறுதிப்பாடு
ேதைவயாயிற்று.

எந்த நாட்டிலும் அரசாங்கத்தின் அதிகாரபூர்வ ெவளியீடுகளின் ேநாக்கம்,
அரசாங்கம் என்ன ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறது என்பைதப் பற்றிக் குடிமக்கள்
ெதாிந்துெகாள்ள அனுமதிப்பேத ஆகும். அெமாிக்க ஐக்கியநாட்டில் கூட்டாட்சி
அரசாங்கத்தின் அதிகாரபூர்வப் பிரசுரமான கூட்டாட்சிப் பதிேவட்டின் ேதாற்றம்
இதுதான். உச்ச நீதிமன்றத்ைத அைடந்த ஒரு புகழ்ெபற்ற வழக்கில் ெபரும்
ெபாருளாதாரச் சாிவின்ேபாது ஒழுங்குவிதிகைள ஒரு குழு கைடப்பிடிக்கவில்ைல
என்று அரசாங்கம் வழக்கிட்டிருந்தது. ஆனால் அந்த ஒழுங்குவிதிகள் பிரசுரம்
ெசய்யப் படாததால் அவற்ைற எவரும் கண்டுபிடிக்க முடியேவயில்ைல.
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உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி பிராண்டீஸின் தூண்டுதலின்ேபாில் "சட்டம் ெதாியாத
அரசாங்கம்-நிர்வாகச் சட்டங்கைள நன்கு ெவளியிடுவதற்கான ேவண்டுேகாள்"
என்ற முக்கியமான கட்டுைரைய ஒரு ஹார்வர்டு சட்டப் ேபராசிாியர் எழுதினார்.
இது ஒரு முைறயான ெசயல்முைறயில் முடிந்தது. இதன்படி, அரசாங்கத்தின் எல்லா
ஒழுங்குவிதிகளும் முதலில் "பிரஸ்தாபித்த விதிெசய்தல் பற்றிய அறிக்ைக" என்ற
ஒரு அடிப்பைடப் பாணியில் ெவளியிடப்படும். இதனால் குடிமக்கள் என்ன நிகழும்
என்பைதத் ெதாிந்துெகாள்ளலாம், பிறகு இறுதிவிதிகளும் ெவளியிடப்படும்.
ெமாத்தச் ெசயல்முைறயும் ெதாகுக்கப் பட்ட ஓர் ஆவணத்துக்குள்-கூட்டாட்சி
ஒழுங்குமுைறகளின் விதி என்பதில்-ேசர்க்கப்படும். திருத்தங்கள், நீக்கங்கள்,
உதவிகரமான வரலாற்றுக் குறிப்புகள், பயனுள்ள சட்டவிதிகளுக்கான சுட்டிகள்
எல்லாவற்றுடனும் அது ேமம்படுத்தி ைவக்கப்படும்.

கூட்டாட்சித் தளத்தில் சட்ட ஆற்றலுைடய ெதாழில்நுட்பத் தரங்கைளக்
கிைடக்குமாறு ெசய்யும் எனது ேபாராட்டத்தில், கூட்டாட்சி ஒழுங்குமுைறகளின்
விதியில் மிகப் ெபாிய காணாமற்ேபான ஒழுங்குகளின் இைடெவளி ஒன்ைறக்
கண்டுபிடித்ேதன். கூட்டாட்சி ஒழுங்குமுைற விதியில் ஏறத்தாழ 30 சதவீதத்திற்கும்
ேமல், அதிகச் ெசலவு ெசய்யாமலும், தனி வியாபாாி ஒருவாின் அனுமதிையப்
ெபறாமலும் குடிமக்களுக்குக் கிைடக்காது என்று மதிப்பிட்ேடன். இைவ
சந்தர்ப்பத்தினால் உட்ேசர்க்கப் பட்ட முன்மாதிாியான விதிகளும் தரங்களும்
ஆகும். அவற்றிற்கு முழுஅளவு சட்ட ஆற்றல் உண்டு. ஆனால் அவற்றிற்குள் அைவ
ேசர்க்கப்படவில்ைல. அசலாக இச் ெசய்ைகயின் ேநாக்கம் இடத்ைதச்
ேசமிப்பதுதான். ஆனால் குடிமக்களுக்கு இைவ கிைடப்பைதக் கட்டுப்படுத்தவும்,
அவர்களிடமிருந்து நியாயமற்ற கட்டணங்கைளத் தனியார் அைமப்புகள்
வசூலிக்கவும் இது ஒரு வாய்ப்பாகிவிட்டது.

அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டு அரசாங்க அச்சாளர்களுக்கான ேபாட்டியில் எனது
ெபயைரயும் ேசர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்னும் அளவுக்கு அெமாிக்கச்
சட்டத்ைதப் ெபாதுமக்களுக்கு அச்சிடுகின்ற பிரச்சிைனயில் நான் நீண்டகாலமாக
ஆர்வம் காட்டிவந்ேதன். இப்பதவி கூட்டாட்சி நிைலயில் சட்டத்ைத அமுல்
படுத்துவதற்கான ெபாறுப்புைடய மூத்த அதிகாரமும் அரசாங்க அச்சு
அலுவலகத்தின் இயக்குநர் ெபாறுப்பும் ெகாண்டது. எனக்கு அந்த ேவைல
கிைடக்கவில்ைல. ஆனால் ேதர்வுக்குாிேயார் பட்டியலில் என் ெபயர் இருந்தது.
ெவள்ைள மாளிைகயில் குடியரசுத் தைலவாின் அதிகாாிகள் அலுவலகம் எப்படி
இயங்குகிறது என்பைத ேநரடியாக என்னால் காண முடிந்தது. அச்சு
அலுவலகத்ைதப் பற்றியும் நான் மிகப் ெபாிய அளவு ெதாிந்துெகாண்ேடன். அந்த
அனுபவம் மிகத் ேதைவயான ஒன்று.

அரசாங்க அச்சிடலில் எனக்கிருந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக, இந்தத் துைறயில்
உலெகங்கும் பணியாற்றியவர்களின் ெதாடர்பு எனக்குக் கிைடத்தது. அவர்களில்
ஜான் ெஷாிடன் என்பாரும் ஒருவர். ஐக்கிய நாட்டின் ேதசியக் காப்பகங்களின்
சார்பில் சட்டத்ைத ெவளியிடுவதில் உலகிேலேய மிகச் சிறந்த அைமப்ைப
உருவாக்கியவர். அது சிறப்பானெதாரு அைமப்பு. அதில் இங்கிலாந்தில்
எக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சட்டங்களுக்கான உறுதியான பிரதிைய எவரும்
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ேதடி எடுக்கலாம். சான்றாக, மகா சாசனத்திைன சட்டமாக்கியேபாது இருந்த அதன்
வடிவத்ைதயும், மறுமுைற சட்டமாக்கியேபாது அதன் வடிவத்ைதயும், அது
காலப்ேபாக்கில் எவ்விதம் மாறிவந்தது என்பைதயும் நீங்கள் காணமுடியும்.

இந்தியாவில், சட்டக் கிைடப்பு பற்றிய பிரச்சிைன ேமலும் ெவளிப்பைடயாக
இருக்கிறது. நிஷித் ேதசாய் அேசாசிேயட்ஸ் நிறுவனத்தின் இரண்டு
வழக்கறிஞர்கள், ெகௗாீ ேகாகேல மற்றும் ஜயதீப் ெரட்டி, வான்ேடஜ் ஆசியா
பத்திாிைகயில் "ெசயல்முைற நிச்சயத்துக்கான அழுத்தம்" எனத் தைலப்பிட்ட ஓர்
ஆழ்ேநாக்குள்ள கட்டுைரைய ெவளியிட்டார்கள். அதில் ஒழுங்குமுைறகள்,
சட்டவிதிகள் ஆகியவற்றின் நிைலப்பாட்ைட உறுதிப்படுத்திக் ெகாள்வதில் பலவித
நிச்சயமின்ைமகள் இருப்பைதக் ேகாடிட்டுக் காட்டியுள்ளனர். எனது நண்பரும்,
தரங்களின் வழக்கில் உடன்-மனுதாரருமான சுஷாந்த் சின்ஹா, இந்தியச் சட்டத்தில்
எல்லா நீதியைவ வழக்குகள், சட்டங்களின் ெதாகுப்பிைனயும் ஆன்ைலனில்
இலவசமாக ைவத்துள்ளார். அவரும் இந்த விஷயத்தில் ஆழ்ந்த ஆர்வம்
ெகாண்டுள்ளார். தரங்கள் வழக்கில் எங்களுைடய மற்ெறாரு உடன்-மனுதாரர் ஆன
ஸ்ரீநிவாஸ் ேகாடலி, அதிகாரபூர்வ ெகஜட்டுகளின் ெதாகுப்பிைனத்
ெதாடங்கிைவத்தவர்.

நாங்கள் தனியாக இல்ைல. 2017 ெசப்டம்பாில் தில்லி உயர்நீதி மன்றத்தின்
மாண்புமிகு நீதிபதி மன்ேமாஹன் தான் ஈடுபட்ட வழக்கு ஒன்றில் சட்டத்தின்
கிைடப்புநிைல பற்றிக் ேகள்விப்பட்டு, எல்லா ைமயஅரசுச் சட்டங்கைளயும்
கீழ்ப்பட்ட சட்டங்கைளயும் ஒரு மத்திய தளத்தில் கிைடக்கச் ெசய்ய உதவுகின்ற
சிறப்பான ஒழுங்கைமப்பிைன உருவாக்க ேவண்டும் என்று சட்ட அைமச்சகத்துக்கு
ஆைணயிட்டார். சட்டங்கள் "கணினி படிக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் வடிவத்தில்"
கிைடக்க ேவண்டும் என்று ஆைண கூறியது. இதனால், பிடிஎஃப் ேகாப்பிலுள்ள
பிரதிைய எவரும் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம், அைதப் ெபருந்தகவல் பகுப்பாய்வுக்கும்
எச்டிஎம்ல் மாற்றத்துக்கும், ேமலதிக மீத் தகவல்களுக்கும் பிற பயன்பாடுகளுக்கும்
உட்படுத்தலாம் என்று ெபாருள். இந்தத் துைற 2018இலும் அதற்கு அப்பாலும்
குறிப்பிட்ட(அதிக) அளவு கவனத்ைதப் ெபறும் என்பது ெதளிவு.

நான்நான்  அரசுஅரசு  ேவைலகைளேவைலகைள  ஏன்ஏன்  புறக்கணித்ேதன்புறக்கணித்ேதன்

காந்திைய 'ஸ்ேகன்' ெசய்தவாறும், எனது காப்பகத்திலுள்ள 6000 அெமாிக்க
அரசாங்கத் திைரப்படங்கைளப் பராமாித்தவாறும், அதிகாரபூர்வ அரசிதழ்கைளப்
பார்த்தவாறும் எனது நாட்கைளக் கழித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். ஆனால் இவற்றில்
எதுவும் நான் ெசய்யேவண்டிய ேவைல அல்ல. மாறாக அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டுப்
பணிகளில் எனது ஆய்வு முடிவுகைள ெவளியிடுவது தான் நான் ெசய்ய
ேவண்டியிருந்த ேவைல.

ெபரும்பாலான ேதசியப் பதிப்புாிைம அைமப்புகள் ேபாலேவ, அெமாிக்க
ஐக்கியநாட்டிலும், பதிப்புாிைமக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களின் பட்டியல் உண்டு.
இம்மாதிாி விதிவிலக்குகளில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று, அெமாிக்க
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அரசாங்கத்தின் பணிகள். இைவ அெமாிக்க ஐக்கிய அரசாங்கப் பணியாளர்கள்
அல்லது அதிகாாிகள் தங்கள் அலுவலகக் கடைமகளின்ேபாது ெசய்பைவ. அந்தப்
பணியாளர்கள், மக்களின் ேசவகர்கள். அவர்களுக்கு மக்கள் ஊதியம்
வழங்கியிருக்கிறார்கள், ஆகேவ அவர்களது உற்பத்தி, அதன் எஜமானர்களான
மக்களுக்ேக உாியது என்பதுதான் இந்த விதிவிலக்கின் காரணம். இது ஓர்
எளிைமயான, ஆனால் சக்தி வாய்ந்த கருத்தாகும்.

1990களின் ெதாடக்கத்தில் காப்புாிைம மற்றும் காப்புப் பத்திரங்களின்
பாிவர்த்தைனத் தகவல் தளங்கைளத் தனது வருவாய்க்கான வழியாக அரசாங்கம்
உயர்ந்த விைலயில் விற்றுக் ெகாண்டிருந்ததால் நான் அந்தத் தகவல் ெதாகுதிகைள
விடுவிக்க முடிந்தது. ஒவ்ேவாராண்டும் இத்தகவல் தளங்கைள வாங்கப் பல லட்சம்
டாலர்கள் ெசலவிட ேவண்டும். என்னால் இவ்வளவு பணத்ைதச் ேசர்க்கமுடியும்
என்றால் சாி. நான் தகவைல வாங்கியபிறகு, அதற்குப் பதிப்புாிைம கிைடயாது.
அத் தகவல் ெதாகுதிைய இைணயத்தில் ெவளியிட எனக்கு அனுமதி உண்டு.

ஆனால் இந்த அரசாங்க ஆவணங்கைள அெமாிக்க அரசாங்கத்திடமிருந்து வாங்கி
மக்களுக்கு இலவசமாகத் தருவதற்கு, அரசாங்கத்தின் மற்ெறாரு பகுதியான ேதசிய
அறிவியல் அடிப்பைடநிறுவனத்திடம் (என்எஸ்எஃப்) நன்ெகாைடயாகப் பணம்
ேகட்டு விண்ணப்பித்தாக ேவண்டும் என்பது ேவடிக்ைக. என்எஸ்எஃப்
அக்காலப்பகுதியில் இைணயத்தின் வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக இருந்தது.
அப்பிாிவின் இயக்குநர் ஸ்டீஃபன் வுல்◌ஃப் அந்த நன்ெகாைடைய எனக்கு
வழங்கும் அளவுக்குத் துணிச்சலான மனிதராக இருந்தார்.

இந்தப் புதிய திட்டத்ைதப் பற்றிய ெசய்தி பரவியதும், சக்தி வாய்ந்த 'ஹவுஸ்
எனர்ஜி' குழுவின் தைலவர் டிங்ெகல், "இந்தத் தகவைலக் ெகாடுத்து, நீங்கள் ஏன்
தனியார் துைறயுடன் ேபாட்டியிடுகிறீர்கள்" என்று ேகட்டு மிக மூர்க்கமான கடிதம்
ஒன்ைற ேதசிய அறிவியல் அடிப்பைட நிறுவனத்துக்கு எழுதினார். துைணக்
குடியரசுத் தைலவர் ேகாேர இைத "அெமாிக்கப் ெபாதுமக்களுக்கு மிகப் ெபாிய
ெவற்றி" என்று கூறியது ேமற்ேகாள் காட்டப் பட்டதும்தான் விஷயங்கள் முடிவுக்கு
வந்தன. அதற்குப் பிறகு நான் அல் ேகாேரவின் மிகப் ெபாிய ரசிகனாக
இருக்கிேறன்.

தரங்கைள ஆன்-ைலனில் ெவளியிடுகின்ற எனது ேவைலயின்ேபாது இந்த
முக்கியமான பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு அரசுப் பணியாளர்கள் மிக அதிகக் ெகாைட
அளித்திருக்கிறார்கள் என்பைதக் கண்டிருக்கிேறன். என்றாலும் தனியார் தர
அைமப்புகள் அவற்றுக்குப் பதிப்புாிைமைய உறுதிப் படுத்துவதில் கண்ணாக
இருக்கிறார்கள். கல்வியியல் ெவளியீடுகளிலும் இேத நைடமுைற இன்னும்
பரவலாக விாிந்திருந்தது. எனது சட்டத்துைற ேவைலயினால், ஜனாதிபதி
ஒபாமாவின் கல்வித் ேதடல்கைள ஆர்வத்துடன் பின்பற்றி வந்திருக்கிேறன்.
ஹார்வர்டு சட்ட ாிவ்யூ பத்திாிைகயில் அவர் ெவளியிட்ட ஒரு கட்டுைரைய
கவனமாகப் படித்திருக்கிேறன். ஹார்வர்டு சட்ட ாிவ்யூ இதழ் அவரது கட்டுைர மீது
பதிப்புாிைம ெகாண்டாடுவது எனக்குப் புதுைமயாக இருந்தது. சயன்ஸ் ேபான்ற

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி

144



பிற பத்திாிைககளில் அவர் சிறுகட்டுைரகைள ெவளியிட்ட ேபாதும் அைவகளும்
இேத நைடமுைறையப் பின்பற்றின என்பைதக் கண்ேடன்.

2016இல் ஓர் அடிப்பைட நிறுவனம் இந்த நிைலைமக்கு ஏதாவது ெசய்ய
ேவண்டுெமன என்ைன அணுகியது. 2017க்கு 500,000 டாலரும் 2018க்கு 400,000
டாலரும் இத்துைறயில் பணிெசய்ய அளிப்பதற்கு 2016 அக்ேடாபாில்
முன்வந்தனர். ஆனால் இதில் ஒரு சிக்கல் இருந்தது. அவர்கள் எங்கள்
இயக்குநர்கள் குழுவில் இடம் ேகட்டனர். குறித்த இலக்குகைள அைடவதற்காக
அடிக்கடி எனக்குப் பணம் தருவது மட்டுமல்ல, என் பணியின்மீது விாிவான
கட்டுப்பாட்ைட ேமற்ெகாள்ள அவர்கள் விரும்பினர். திேனஷ் திாிேவதியின்
பங்களாவில் உட்கார்ந்து அெமாிக்காவுக்குத் ெதாைலேபசி அைழப்பில் இந்த
நிபந்தைனகைளத் ெதாிந்து ெகாண்ேடன். பிறகு வரேவற்பைறக்கு வந்து 900,000
நன்ெகாைடைய விட்டுவிட்ேடன் என்று திேனஷுக்கும் சாமுக்கும் கூறியைத
நிைனவு ைவத்திருக்கிேறன்.

அவர்கள் ேவைல எங்கைள அரசாங்கத்தின் ேவைலகளின் பிரச்சிைனைய ஆழமாக
ஆராய அனுமதிக்கும் என்றும், ஏேதனும் மீறல்கைளக் கண்டுபிடித்தால் அைத
ெவளியீட்டாளர்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் ெதாிவிக்க உதவும் என்றும், பிறகு
ஒருேவைள ெபாதுெவளியில் ெதளிவாக எந்தக் கட்டுைரையயும் ெவளியிடலாம்
என்றும் அந்த அடிப்பைட நிறுவனத்துக்கு நான் விளக்கிேனன். என்றாலும், இந்தப்
பணத்தின் ெபரும்பகுதி சஞ்சிைகக் கட்டுைரகைள ஸ்ேகன் ெசய்வதற்குச் ெசல்லும்
(ெபாிய அளவில் ெசய்தால் இது அதிகச் ெசலவு பிடிக்கும் திட்டம் இது). நூலக
அறிவியல் பட்டப் படிப்பு மாணவர்களுக்கும் இதுேபான்ற பிறவற்றிற்கும் உதவும்.

என்றாலும், இந்தக் ெகாைட சட்டச் ெசலவுகைள உள்ளடக்காது. ெதளிவாகேவ
ெபாதுெவளியில் மிகப் ெபாிய அளவிலான சஞ்சிைகக் கட்டுைரகைள நாங்கள்
கண்டைடந்தாலும் பதிப்பாளர்கள் வழக்குப்ேபாடுவதில் சமர்த்தர்கள். பழிவாங்கல்
ேநாக்கிேலா தாங்கள் தீயவழியில் ெபற்ற வருவாய் வழிகைளக் காப்பதற்குக் காலம்
கடத்தும் உத்தியாகேவா அவர்கள் வழக்குப் ேபாடமாட்டார்கள் என்பதற்கு எந்த
உத்தரவாதமும் இல்ைல.

ேவறுவைகயில் கூறினால், இது மிகுந்த இடர்ப்பாடு ெகாண்ட திட்டம். ஓர்
அடிப்பைட நிறுவனத்து அதிகாாி, அதிலும் குறிப்பாக நான் இதுவைர ேசர்ந்து
பணியாற்றாத ஒருவர், எங்கள் குழுவில் ேசர்ந்து எங்கள் காாியங்கைள
திைசப்படுத்த நான் அனுமதிக்க முடியாது. ஆகேவ அந்தப் பணத்ைத ேவண்டாம்
என்று ெசால்லிவிட்ேடன். சில அடிப்பைட நிறுவனங்கள் பணிெசய்தால் பணம்
தருகின்றன. அவர்கள் மனத்திலிருக்கும் ஏேதா ஒரு திட்டத்ைத நீங்கள் ெசய்து
முடித்தால் பணம் தருவார்கள். ஆனால் நாங்கள் அவ்விதம் ேவைல ெசய்வதிலைல.
நாங்கள் பணத்ைதவிடச் ேசைவைய எப்ேபாதும் மதிக்கிேறாம்.

அந்த நிறுவனம் இறுதியாகத் திரும்பிவந்து 2017 ஜனவாியில் 250,000 டாலர்
தருவதாக ஒப்புக் ெகாண்டது. திட்ட அறிக்ைக அளித்தபிறகு ஜூைலயில் ேமலும்
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250,000 டாலர் பணம் தருவதாகவும், மீதியிருக்கும் 400,000 டாலைர 2018இலும்
2019இலும் தவைணகளாகத் தருவதாகவும் கூறினர். நான் காண
விரும்பியைதவிடப் பணத்ைதச் சிறுசிறு ெதாைககளாகக் ெகாடுப்பதாக இது
இருந்தது. ஆனாலும், நான் ஒப்பந்தத்தில் ைகெயழுத்திட்ேடன்.

பதிப்பாளர்களின்பதிப்பாளர்களின்  மைறவானமைறவான  ெசயல்கைளத்ெசயல்கைளத்  தணிக்ைகதணிக்ைக  ெசய்தல்ெசய்தல்

2017இன் முதல் ஆறுமாதங்களில் அரசாங்கப் பணிகளின் ஆராய்ச்சியில் தீவிரமாக
ஈடுபட்ேடன். வட கேராலினா பல்கைலக்கழகத்தின் இரண்டு ேபராசிாியர்கள், ஒரு
பட்டப் படிப்பு மாணவர் ஆகிேயாருடன் ேசர்ந்து, கலிஃேபார்னியா,
ஸ்டான்◌ஃேபார்டு பல்கைலக் கழகங்களின் நூலகங்களின் உதவியுடன் ஆசிாியர்
மூலங்கைளத் ேதடிக் கல்விசார் நூல்களில் தீவிரமான ேதடைல நடத்திேனாம்.
ஆசிாியர் ெபயர்ச் ேசர்ப்புகள் பலவிதமான வழிகளில் எழுதப்படலாம் என்பதால்
சஞ்சிைகத் தகவல் ெதாகுதிகைளத் ேதடி இந்தத் தகவைலப் ெபறுவது எளிய
ேவைல அல்ல.

நாங்கள் அடிப்பைடயில் ெசய்தது இது: நூலகங்கள் பயன்படுத்தும் ெவவ்ேவறு
மூன்று வணிகத் ேதடுகருவிகளில் ஒவ்ெவான்றிலும் ஒவ்ெவாரு அரசாங்க
முகைமையயும் உள்ளிட்டு முடிவுகைளப் பார்த்ேதாம். நீங்கள் "ேநாய்க்
கட்டுப்பாட்டு ைமயங்கள்" என்று ேதடினால், அெமாிக்க முகைமயிலிருந்து
மட்டுமல்ல, அவர்களின் சீன முகைமகளிலிருந்தும் கட்டுைரகள் கிைடக்கும்.
உங்கள் ேதடைல நுணுக்கமாக்க, முகைமயின் ெபயருடன் யு. எஸ்., யுைனடட்
ஸ்ேடட்ஸ் அல்லது அட்லாண்டா என்ற ெசாற்களில் ஒன்ைற இைணக்க
ேவண்டும்.

நாங்கள் கண்டறிந்த முடிவுகளின் எண்ணிக்ைக அசாதாரணமாக இருந்தது. எங்கள்
ெதாடக்கத் தணிக்ைகயில 1264,429 கட்டுைரகள் அரசாங்கப் பணியாளர்கள்
உருவாக்கியைவ எனத் ேதான்றியது. அந்த முதன்ைமப் பட்டியலிலிருந்து பல
ேகள்விகளுக்கு விைட ேதடி இரண்டாம் நிைல ஆய்வு ஒன்ைற நடத்திேனாம். அரசு
நிதி இல்லாமல், ஒரு கூட்டாட்சிப் பணியாளருக்கு தங்கள் ெசாந்த ேநரத்தில்
கட்டுைர ஒன்ைற எழுதுவது சாத்தியேம. பணியாளாின் ெசாந்தத் திறன் உள்ள
துைறயின் எல்ைலக்குள் அது இருந்தாலும், அது அரசாங்கப் பணி அல்ல. அது ஒரு
பைடப்பாகவும் பதிப்புாிைம அற்றதாகவும் கருதப்பட, தங்கள் அதிகாரபூர்வக்
கடைமகளின் ேநரத்தின் ஊடாக அது ெசய்யப்பட்டதாக இருக்கேவண்டும்.
சட்டத்திற்குத் ேதைவப்படுவது ேபால, பதிப்புாிைம அற்றைவ என்று அந்தக்
கட்டுைரகள் முைறயாக அைடயாளமிப் பட்டுள்ளனவா என்பது எங்களுக்கு எழுந்த
ேகள்வி.

எங்கள் ஆய்வுக்ெகன அந்த 1.2 மில்லியன் கட்டுைரக் குறிப்புகைள இரு
வைகயாகப் பகுக்கலாம். அவர்கள் டிஜிடல் குறியீடுகைளப்
பயன்படுத்தியிருந்தனர், அதனால் எங்களால் எத்தைன அரசாங்க ேவைலகள்
எந்தப் பதிப்பாளாிடமிருந்து சாத்தியம் என்பைத நிர்ணயிக்க முடிந்தது. ாீட்
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எல்ெசவியாின் கூட்டுநிறுவனக் கிைள ஒன்று, உதாரணமாக, 293,769
கட்டுைரகைளக் ெகாண்டிருந்தது. அெமாிக்க மருத்துவச் சங்கத்திற்கு 5961
கட்டுைரகள் இருந்தன. ேமலும், நாங்கள் முகைம என்ற ேதடற்ெசால்ைலப்
பயன்படுத்தியதால், முகைமயின் வாயிலாகக் கட்டுைரகைள எடுக்க முடிந்தது.
உதாரணமாக, இராணுவப் ெபாறியியல் பைடப் பணியாளர்களின் 20,027
கட்டுைரகைளயும், ேதசிய உடல்நல நிறுவனங்களின் 45,301 கட்டுைரகைளயும்
கண்ேடாம்.

முக்கியப் பதிப்பாளர்கள் 29 ேபாில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் புள்ளியியல் ாீதியாகச்
ெசல்லத்தக்க உதாரணக் கட்டுைரகள் எடுக்கப்பட்டன. சிறிய பதிப்பாளர்களுக்கு
50 கட்டுைரகள் முதல் ெபாிய பதிப்பாளர்களுக்கு 500 வைர இருந்தன. இேத
ெசயல்முைற அரசாங்க முகைமகள் 22இல் ஒவ்ெவான்றுக்கும் ைகயாளப்பட்டது.
இறுதியில், ஏறத்தாழ 10,000 கட்டுைரகைள எடுத்ேதாம். முதற்பக்கத்தில்
பதிப்புாிைம உறுதிப்பாட்டிற்கான சான்றுகைளத் ேதடி ஒவ்ெவான்ைறயும்
ைககளால் ேநரடியாகச் சாி பார்த்ேதாம். ேபாலிப் பாசிடிவ்களால் எங்கள் ேதடல்
முடிவுகளின் துல்லியத்ைதச் ேசாதித்ேதாம். மதிப்புைரகளுக்குத் தங்கள் சகாக்கள்
உதவியதற்கு ஆசிாியர்கள் நன்றி கூறுதல் ேபான்ற அதிகார பூர்வத் தன்ைமக்கு
அல்லது அவர்கள் அரசுப் பணியில் ேசர்வதற்கு முன்பாக அந்தப் பணிையச்
ெசய்தார்களா என்பதற்கான காட்டிகைளத் ேதடிேனாம்.

முடிவுகள் ெதளிவாக இருந்தன. நாங்கள் பார்த்த கட்டுைரகளில்
ெபரும்பாலானைவ உறுதியாக அெமாிக்க அரசாங்கத்தினுைடயைவ. ஏறத்தாழ
எல்லாவற்றிலும் பதிப்பாளரது முைறயான பதிப்புாிைமத் துறப்பு
காணப்படவில்ைல. ெபரும்பாலான கட்டுைரகள், ஒரு கட்டணத் தைடக்குப் பின்
கவனமாக மைறக்கப்பட்டிருந்தன. ஆகேவ அரசாங்க இைணயதளத்தில் அைவ
காணக் கிைடக்கவில்ைல. ேதசிய ஆவணக்காப்பகப் பதிவுகளின் அைமப்புத்
திட்டங்கைள ஆராய்ந்து பார்த்ததில் அவற்றிலும் இந்தக் கட்டுைரகளின் பிரதிகள்
இல்ைல என்பது ெதளிவாகத் ெதாிந்தது.

ெபாிய அளவு நூலைடவுத் ேதடல் ெபரும்பாலான அறிவுத் துைறகளுக்கு
உதவியது. ஆனால் ெதாழில்நுட்பத்ைத ேவண்டுெமன்ேற அறியாதிருப்பைதப்
ெபருைமயாகக் கருதுகின்ற சட்டத் ெதாழிலுக்கு இது உதவவில்ைல. ஒரு ெபாது
நியமமாகேவ, சட்ட இலக்கியம் முழு அளவில் உாிைம ெகாண்ட வியாபாாிகளால்
இறுக்கிப் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் நூலைடவுத் ேதடல் கருவிகளின்
ேநாக்கத்திற்கு அது ஒத்து வருவதில்ைல. ஆனால், சட்டச் சஞ்சிைககளில்
கைடப்பிடிக்கப் படும் ெபாது நைடமுைற என்ன என்பைத நான் அறிய
விரும்பிேனன். ஏெனனில இதுவும் சட்டக் ேகள்விேய ஆகும். நாட்டிலுள்ள சட்ட
மாணவர்கைள இது பற்றிக் ேகட்ேடன். இதற்கு ேயல் சட்டப் புலத்தின் மிஷா
குடன்டாக் என்னும் எனது தன்னார்வலர் தைலைமயில் சட்ட மாணவர்கள்
உதவினர். அவர்கள் சில முக்கிய சட்ட இதழ்கைள ஒன்றின்பின் ஒன்றாக எடுத்து
அவற்றின் கட்டுைரப் பட்டியைல விாிதாளில் இட்டனர். அைவ அரசாங்கப்
பணியாளர்களால் ெசய்யப் பட்டன என்று ேதான்றியது.
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பல்கைலக் கழகச் சட்டச் சஞ்சிைககள் அன்றி சட்ட ெவளியீட்டில் மற்றாரு முக்கிய
ஆற்றல் வாய்ந்த கருவி அெமாிக்கச் சட்டவல்லுநர் (பார்) சங்கம். அந்த ேவைலைய
நாேன எடுத்துக் ெகாண்ேடன். ெவவ்ேவறான சில டஜன் ெவளியீடுகளிலிருந்து பல
தசாப்தங்களின் கட்டுைரகைள நாேன ேசாதித்துப் பார்த்ேதன். அரசுப்
பணியாளர்கள், ஒருேவைள தங்கள் அலுவலகக் கடைமகளின் ேபாது,
உறுதிப்படேவ எழுதியதாக 552 கட்டுைரகள் ேதான்றின.

அரசு வணிகக் குழுவின் ஆைணயர் அடுத்த ஆண்டிற்கான முகைமயின் ஒழுங்குச்
ெசயல் முைறகள், சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய சுருக்கங்கைள கூட்டுக்குழும
எதிர்வணிகச் சட்டவல்லுநர் குழுவுக்கு (ஆண்டி-டிரஸ்ட் பாருக்கு) அளித்தார்
என்பது ஓர் உதாரணம். இராணுவ அதிகாாிகள் தங்கள் அலுவலகக் கடைமகளின்
ஒரு பகுதியாகக் ெகாள்முதல் சட்டத்தில் உயர் பட்டத்ைதப் ெபறேவண்டி,
அதற்காகச் சஞ்சிைகயில் ஒரு கட்டுைர ெவளியிட ேவண்டும் என்பது மற்ெறாரு
உதாரணம். இந்த விஷயங்கள் எதிலும், கட்டுைரகள் அரசாங்கப் பணியாக
அைடயாளம் காணப்படவில்ைல.

ெபாது ேநாக்குக் கல்வி ஆய்வுசார் கட்டுைரகள், சட்ட இலக்கியம் ஆகியவற்ைறத்
ேதடி ெபாிய அளவு சான்றுகைளத் ெதாகுக்கின்ற ேவைலேயாடு, அரசாங்கச்
சட்டவிதிக் கூறுகளுக்கான பணிகளின் ேதாற்றம் பற்றியும அைவ எப்படி
நீதியைவகளில் விளக்கப்படுகின்றன என்பது பற்றியும் புாிந்து ெகாள்வதற்காக
நான் சட்ட நூல்கைள ஆழமாகத் ேதடிக் ெகாண்டிருந்ேதன். இதில் 1895இன்
அச்சிடுதற் சட்டவிதித் ேதாற்றம் பற்றித் ேதடி எடுக்க முடிந்தது. ஜனாதிபதிகளின்
கட்டுைரகளின் ெதாகுப்பு பற்றிய பதிப்புாிைமையத் தனக்ெகன உறுதி ெசய்ய
முயன்ற ெசேனட்டர் ஒருவர் எழுப்பிய தகராறு பற்றியும் ெதாிந்தது. அந்தச்
சட்டக்கூறு 1909இல் பதிப்புாிைமச் சட்டத்தின் பகுதியாக்கப்பட்டு, அவ்வாேற
பின்வந்த சட்டங்களிலும் நீதியைவகளால் ஏற்கப்பட்டைத, பின்வந்த சட்டமன்ற,
நீதிமன்ற வரலாற்றில் பிறகு நான் காட்டிேனன்.

வழக்கறிஞர்வழக்கறிஞர்  சங்கத்திற்குசங்கத்திற்கு((பாருக்குபாருக்கு) ) நான்நான்  ெசல்லுதலும்ெசல்லுதலும், , ெவளிேயறுமாறுெவளிேயறுமாறு
இடப்பட்டஇடப்பட்ட  கட்டைளயும்கட்டைளயும்

இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ஒரு உத்திையக் கருதிேனன். அெமாிக்கச்
சட்டவல்லுநர் குழு(ஏபிஏ)வின் சார்பாளர் மன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம்
ெகாண்டுவருவேத அது. இைதச் ெசய்பவர் ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கேவண்டும்.
எனது குழு உறுப்பினர்களில் இருவர் ஏபிஏ உறுப்பினர்கள். இந்தப்
பிரச்சிைனகைளப் பற்றி அவர்களுடன் ஓர் இைணயாசிாியராகக் கட்டுைர
எழுதுவது, பிறகு ஏபிஏ சார்பாளர் மன்றத்தில் தீர்மானத்ைத முன்ைவப்பது என்பது
என் எண்ணம். அதன்பின் பதிப்புாிைமச் சட்டத்தின் அளிப்புகைள நாங்கள்
யாவரும் பின்பற்றுவதற்கு ஏபிஏவின் ஆதரைவக் ேகட்கலாம். இது ஓர் அர்த்தமுள்ள
திட்டமாகத் ேதான்றியது.
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வழக்கறிஞன் இல்ைல என்றாலும், மன்றத்தின் சிறப்புாிைமகைளப் ெபற்றதன்
வாயிலாக 2016இல் நான் அதன் சார்பாளர்கள்முன் உைரநிகழ்த்த முடிந்தது.
அப்ேபாைதய தைலப்பு, அரசுச் சட்டத்திற்குள் ஆேலாசைன வாயிலாகச் ேசர்க்கப்
பட்ட தரங்கள் கிைடப்பைதப் பற்றிய தீர்மானம். இந்தத் ெதாழில்நுட்பச் சட்டங்கள்
"வாசிப்புக்கு மட்டும்" என்ற முைறயில் கிைடப்பதற்கு ஏபிஏ தீர்வு கூறியது.
அதனால் பணம் ெகாடுக்காமல் எவரும் அந்தச் சட்டத்ைதப் பயன்படுத்த முடியாது.
இந்த அைமவில், தனியாாின் அனுமதி இன்றிச் சட்டத்ைத எவரும் ேபச இயலாது.
இலவசக் கிைடப்புக்கு எதிரான தர அைமப்புகளும் இைத எதிர்த்தன, நானும்
இந்தத் தீர்மானத்ைத எதிர்த்ேதன். நாங்கள் இருவருேம இைத எதிர்த்ததால்
தீர்மானத்ைத முன்ைவத்த பிாிவுகள் தாங்கள் சாலமன் குழந்ைதையப் பாதியாக
ெவட்டிக் ெகாடுத்த தீர்ப்புேபான்ற ஒரு சாதைனையச் ெசய்துவிட்டதாகக் கருதின.
எனது கடுைமயான மறுப்புகளுக்குப் பிறகும் அவர்கள் தீர்மானத்ைத
நிைறேவற்றினர், ஆனால் குைறந்தபட்சம் எனது குரைல எழுப்ப வாய்ப்புத்
தந்தனர்.

சட்டபூர்வப் பிரசுரத்தின் சட்டகத்துக்குள் பிரச்சிைனகள் பற்றிய ேநர்ைமயான
விவாதம் ஒன்று நடந்து, ஆய்வறிவு மற்றும் கல்வியின் பரந்துபட்ட எல்லாக்
குறிப்புகளும் முன்ைவக்கப் பட்டால், ஒருேவைள இதைன அெமாிக்கப்
பதிப்புாிைமச் சட்டத்தின் ேதைவகைள நிைறேவற்றுவதற்கு ஆதரவான
நிைலப்பாடு எடுக்க ஏபிஏ ஒரு வாய்ப்பாகக் கருதக்கூடும்.

அெமாிக்க அரசாங்கத்தின் பணிகள் பற்றிய எனது ஆய்வுக் கட்டுைர பற்றிய
ேவைலயில் வசந்த காலத்ைதச் ெசலவழித்ேதன். எங்கள் தணிக்ைகயின்
முடிவுகைளயும், சட்டத்தின் ேதாற்றம், பயன்பாடு பற்றிய வரலாற்ைறயும்
கூறுகின்ற, 69 அடிக்குறிப்புகைளக் ெகாண்ட 15 பக்கக் கட்டுைர (இதுதான்
அனுமதிக்கப்பட்ட உச்ச அளவு)யாக ஆக்கிேனாம். தீர்மானம் மிக எளியது.
அலுவலகப் பணியின்ேபாது ஒரு பணியாளர். ஏேதனும் கட்டுைர எழுதினால்
அதன் ஒரு நகைல அரசாங்கப் பிரசுர அலுவலகத்தில் தரேவண்டும் என்று அது
கூறியது. அரசு அச்சிடும் பிரசுரங்களுக்கு இது ஏற்ெகனேவ நிபந்தைனயாக
இருந்தது. அைதச் சஞ்சிைகக் கட்டுைரகளுக்கும் ெபாருந்துமாறு நீட்டிக்க
ேவண்டும் என்பது எங்கள் ேவண்டுேகாள்.

(ஏபிஏ உள்ளிட்ட) பதிப்பாளர்கள் பிரசுரத்தின்ேபாது அரசின் எந்தப் பணிக்கும்
முைறயாகப் ெபாருள்விளக்கச் சீட்டு (ேலபல்) இட ேவண்டும், சட்டத்தின்படி
எந்தப் பகுதிகள் பதிப்புாிைம ெகாண்டைவ அல்ல என்பைத அதில் குறிப்பிட
ேவண்டும் என்பது தீர்மானத்தின் இரண்டாவது பாிந்துைர. இது ஏற்ெகனேவ
இருப்பைத மீண்டும் ேகட்பதுதான், புதிய அல்லது தீவிர மாற்றத்ைத ேவண்டுகின்ற
ஒன்று அல்ல. இத்தீர்மானம் எதிர்ேநாக்குக் ெகாண்டது: எதிர்காலத்தில்
பிரசுாிக்கப்படும் கட்டுைரகளுக்கு இது ெபாருந்தும். தவறாக ேலபல் இடப்பட்ட
பைழய விாிவான ேகாப்புகளுக்கு இது ெபாருந்தாது.

விதிகள் மற்றும் காலண்டர் குழுவிடம் எனது தீர்மானம் அளிக்கப்பட்டது.
அவர்களுைடய மிகத் துல்லியமான விதிகளுக்கு ஒப்ப நான் மிக விாிவான திருத்தச்
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ெசயல்முைறக்கு உட்பட ேவண்டியிருந்தது. உதாரணமாக, அெமாிக்கச்
சட்டவல்லுநர் சங்கத்தில் நான் ஒரு இைணஉறுப்பினர் என்றாலும் முழு
உறுப்பினர்களால்தான் அைவயில் தீர்மானத்ைத ைவக்க முடியும். நைடமுைற
வக்கீலாக நான் இல்லாத காரணத்தால், எனக்கு அந்தத் தகுதி இல்ைல. நான்தான்
எனது எழுத்தின் முழுைமயான ஆசிாியர் என்றாலும் அைதக் குறிப்பிட்டேபாது
தீர்மானம் ஏற்கப்படவில்ைல. ஆசிாியர்களில் என் குழு உறுப்பினர்கேளாடு எனது
ெபயைரயும் ேசர்த்தாலும் அது புறக்கணிக்கப் பட்டது. என் ெபயைர
நீக்கியபிறகுதான் அது ஏற்கப்படத் தகுதி எனப்பட்டது. நாளிறுதியில் என்
தீர்மானம் ஏற்கப்படத் தகுதியாயிற்று. நியூ யார்க்கில் ஆகஸ்டு மத்தியில் நடக்க
இருக்கும் அைவ விவாதத்திற்ெகன அது ேசர்க்கப் பட்டது.

ஏபிஏவில் பல பிாிவுகள் உள்ளன. ஒவ்ெவான்றிலும் சார்பாளர்கள், அதிகாாிகள்,
குழுக்கள், விதிகள் ெகாண்ட தளம் உள்ளது. பலேவறு அதிகாரப் பிாிவுகள், விதிப்
புத்தகங்கள் ஆகியவற்றின் ஆழம் கிளர்ச்சி ஊட்டுவதாக உள்ளது. ஏேதனும் ஒரு
பிாிவு தீர்மானத்ைத அளிக்கிறது. தனி உறுப்பினர்கள் தீர்மானத்ைத ெமாழியலாம்
என்றாலும் அது அபூர்வம். ஒரு பிாிவு தீர்மானத்ைத அளித்தவுடேன, அது பிற
பிாிவுகளுக்கும் உடன்-ஏற்புக்காக அனுப்பப் படுகிறது. ஏபிஏ நைடமுைறயில், பல
தீர்மானங்கள் பல பிாிவுகளால் முன்ைவக்கப்படுகின்றன, ெபரும்பாலானவற்றுக்கு
எதிர்ப்பு இருப்பதில்ைல.

எனது தீர்மானம் ேம மாதம் ஏற்கப்பட்டது. ஆனால் அடுத்த மூன்று மாதங்கள்
எந்தப் பிாிவிலிருந்தும் ெதாடர்பு இல்ைல. அறிவுச் ெசாத்து, கூட்டுக்குழுமஎதிர்ப்பு,
அறிவியல்-ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல பிாிவுகளின் தைலவர்கைளயும்
சார்பாளர்கைளயும் நாேன அணுகி, பிரச்சிைனகள் ஏதாவது இருப்பின் விவாதிக்க
விரும்புவதாகக் கூறிேனன். ஆனால் யாரும் எதுவும் ேபசவில்ைல.

யாரும் என்னிடம் ேபசவில்ைல என்றாலும் உள்ளுக்குள் அதிக விவாதம் நடந்து
ெகாண்டிருந்தது என்பது ெதாிந்தது. கூட்டத்திற்காக நான் நியூ யார்க்கிற்குச் ெசல்ல
இருந்த வாரத்திற்கு முன்வாரத்தில், தீர்மானத்ைதப் பற்றித் ெதாைலேபசியில்
விவாதிக்க நான் இருக்க ேவண்டும் என்ற அவசரத் தகவல் வந்தது. நான்
மட்டுமல்ல, எனக்கு வயதுவந்ேதார் ேமற்பார்ைவ ேதைவ என்பதால் தீர்மானத்தின்
பட்டியலில் அதிகாரபூர்வமாக இடம் ெபற்றிருந்த ஏபிஏ உறுப்பினர் ஒருவரும்
இருக்க ேவண்டும் என்று கூறப்பட்டது.

அந்த அைழப்ைப எதிர்ெகாண்ேடாம். அது ஒரு மணிேநரம் நீடித்தது. அது நன்றாக
இல்ைல. என் பக்கத்தில் இயக்குநர் குழுவின் நிறுவன உறுப்பினரும், ஏபிஏ
உறுப்பினருமான டிம் ஸ்ேடன்லியும், ேயல் சட்டப் புலத்தின் தன்னார்வலரான
மிஷா குட்டன்ேடகும் இருந்தனர். மறுபுறத்தில் அறிவுச் ெசாத்து, கூட்டுக்குழும
எதிர்ப்பு, அறிவியல், நிர்வாகச் சட்டப் பிாிவுகளில் இருந்தவர் உட்பட
சட்டவல்லுநர் சங்கத்தின் சினமுற்ற உறுப்பினர்கள் எட்டுப் ேபர் இருந்தனர்.

அவர்கள் நிைலப்பாடு ெதளிவாக இருந்தது. தீர்மானத்ைத நாங்கள் விலக்கிக்
ெகாள்ள ேவண்டும் அல்லது சட்டவல்லுநர் சங்கத்தின் முழுக் ேகாபத்ைத
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எதிர்ெகாள்ள ேவண்டும். கூட்டுக்குழும எதிர்ப்புச் சஞ்சிைகயிலிருந்து நான் எடுத்த
75 கட்டுைரகைளயும் தான் பார்ைவயிட்டதாக அந்தப் பிாிவின் பிரதிநிதி கூறினார்.
அந்தக் கட்டுைர ஒவ்ெவான்றும் தங்கள் பணியாளர்களால் தங்கள் ேநரத்தில்
ெசய்யப் பட்டைவ என்றும் அரசாங்கத்தின் ேவைலகள் அல்ல என்றும் தன்னால்
உறுதியளிக்கமுடியும் என்றார். ஒவ்ெவாரு கட்டுைரயும் தனியார் ெசாத்து என்று
நான் நம்பவில்ைல எனத் ெதாிவித்ேதன், ஆனால் அவர் பிடிவாதமாக இருந்தார்.
அரசாங்க வணிகக் குழுவின் அமர்வு-ஆைணயர்களால் ெசய்யப்பட்ட குைறந்தது 17
பிரசுரங்கைள நான் காட்டிேனன். அரசாங்க வணிகக்குழு அமுல்படுத்தும்
முதன்ைமகள் "அவர்களின் அலுவலகக் கடைமகளின்" ேபாதன்றி ேவறுவிதமாக
எப்படி இருக்க முடியும் என்ற வியப்ைபத் ெதாிவித்ேதன்.

அறிவியல் பிாிவிலிருந்த ெபண்மணி, நான் அைவக்குத் தீர்மானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தால், எனது ஆர்வங்களின் முரண்பாடுகள் குறித்துப் ேபசி ெபாிய
அருவருப்ைப ஏற்படுத்துேவாம் என்றார். எனக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது. அந்த
முரண்பாடுகள்தான் என்ன என்று ேகட்ேடன். அரசாங்கத் தகவல்கைள
எல்லாருக்கும் கிைடக்கும்படியாக என் வாழ்க்ைக முழுவதும் பாடுபட்டு வந்ேதன்,
ஆனால் ஜியார்ஜியா அரசுடன் எனக்கு வழக்கு உள்ளது, ஆகேவ நான் சுயநலம்
பிடித்தவன், அந்த முரண்பாடுகைள ெவளிப்படுத்தத் தவறிவிட்ேடன் என்றார். மிக
ேமாசமான, கீழ்த்தரமான முைறயில் அைதக் கூறியதால், அேத
மனப்பான்ைமேயாடுதான் அைவக்கு வருவார் என்று ெதாிந்தது.

அறிவுச் ெசாத்துப் பிாிவினர் ெமய்யாகேவ நகாில் ெசன்று சுற்றி, நான் சட்டத்ைதத்
தவறாகப் புாிந்துெகாண்டிருக்கிேறன் என்றார்கள். ஒரு பணியாளாின் ெசாற்கள்
அரசாங்கத்தின் ேவைல என்றாலும், அது ஓர் எழுத்துருவில் பக்கமிடப்பட்டு
அச்சிடப்பட்டால், பதிப்புாிைமயில் பதிப்பாளருக்கு ெபாதுமக்கள் எல்ைலையக்கு
ேமலாக ஒரு கூடுதல் தன்ைம உள்ளது என்றார்கள். ஆகேவ பதிப்பாளாின்
பதிப்புாிைமைய மீறாமல் அந்தப் பணிைய கிைடக்கச்ெசய்ய இயலாது. ஆனால்
இது முட்டாள்தனம் என்றும் அெமாிக்கப் பதிப்புாிைமச் சட்டத்தில் இதற்கு
ஆதரவில்ைல என்றும் நம்புகிேறன். எழுத்துருைவத் ேதர்ந்ெதடுப்பதிேலா பக்க
அைமப்பிேலா பதிப்புாிைம கிைடயாது. கட்டுைரயின் உண்ைமயான இைண
ஆசிாியர் ஒருவர் மட்டுேம பதிப்புாிைமையப் பகிர்ந்து ெகாள்ள முடியும்.

அங்கு நான் சட்ட விவாதத்ைத ேமற்ெகாள்ள வில்ைல. இந்தத் திட்டத்திற்ெகன
எனது ஆேலாசைனக் குழுவில் ேசர்ந்து ெகாண்ட பதிப்புாிைம நிபுணர்களின்
திறன்பைடத்த குழுவினர் ெசய்த ஆழமான ஆய்வு மற்றும் மறுஆய்வு
அடிப்பைடயில் அைமந்தது என் கருத்து. நாங்கள் சட்டத்ைதச் சாியானபடி
ெகாண்டிருக்கிேறாம் என்பதில் அழுத்தமான உறுதி எனக்கு உண்டு. நாங்கள்
ெவறுமேன ஒரு பிரச்சிைனைய உருவாக்கிப் புைக மண்டச் ெசய்யவில்ைல.

மன்றத்தில் ஒரு விவாதச் ேசற்றின் ஊடாக எங்கைள இழுக்கப் பார்க்கிறார்கள்
என்பது ெதளிவாகத் ெதாிந்தது. இெதல்லாம் பரவாயில்ைல. இைதவிட
ேமாசமானது: ஏற்ெகனேவ எட்டுப் பிாிவுகேளனும் தங்கள் சார்பாளர்களுக்குத்
தீர்மானத்ைத எதிர்க்குமாறு அறிவுைரத்துவிட்டதாக அவர்கள் எனக்குத்

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிகள்விதிகள்  மீதானமீதான  குறிப்புகுறிப்பு

151



ெதாிவித்தனர். ஆகேவ நான் எவ்வளவு சிறப்பாக, ஏற்கும் திறேனாடு நான்
வாதிட்டாலும், எனக்கு எதிர்ப்பாகப் ெபாய்யாக வாக்குகைள
உருவாக்கிவிட்டார்கள். ஒவ்ெவாரு விஷயத்திலும் அவர்கள் தவறு ெசய்தார்கள்
என்பது ெதாிந்தது. ஆனால் சார்பாளர்கள் அைவயில் நாங்கள் வரும் ைதாியம்
இருந்தால், எங்கைளக் ெகான்றுவிடுேவாம் என்று அவர்கள் ெசான்னைத நான்
நம்பிேனன். இதில் ெவற்றிக்கு வாய்ப்பில்ைல என்று கண்டதால், நியூ யார்க்குக்கு
நான் ெசல்லேவண்டிய தினத்துக்கு இரு நாட்கள் முன்பு என் பயணத்ைத ரத்து
ெசய்துவிட்ேடன்.

பணத்பணத்  ெதால்ைலகள்ெதால்ைலகள்  மீண்டும்மீண்டும்  எழுகின்றனஎழுகின்றன

சார்பாளர் மன்றத்தில் ேதால்விைய ஏற்றுக் ெகாள்ள நான் ெசன்றிருப்ேபன்.
ஆனால் இரண்டாவதாக ஒரு பிரச்சிைன எழுந்தது. 250,000 டாலைரச்
ெசலவழிப்பதில் நான் மிக எச்சாிக்ைகயாக இருந்ேதன். அதில் மூன்றில் இரு பங்கு
பணத்ைத மட்டுேம ெசலவழித்திருந்ேதன். ஏபிஏ கூட்டத்திற்குப் பிறகு நாங்கள்
ெசலவழிப்பைதக் கூட்டிக் ெகாள்ளலாம் என்பது எனது எண்ணம். எவ்விதம்
சர்சைச ெசல்கிறேதா அதற்குத் தகுந்தாற்ேபால் ெசலவிைன ேமற் ெகாள்ளலாம்.
ஜூன் ெதாடக்கத்தில் எனது அறிக்ைகைய அடிப்பைட நிறுவனத்துக்கு
அளித்ேதன். ஜூைல 31 அன்று எங்களது இரண்டாவது ெதாைகைய அவர்கள்
அளிக்கேவண்டும். அறிக்ைகைய அளித்த பிறகு எனது திட்ட ேமலாளர் அல்லது
அறக்ெகாைட அலுவலர்களிடமிருந்து எந்தத் தகவலும் இல்ைல. ஆகேவ அறிக்ைக
சாியாக இருக்கிறதா, சாியான வழியில் ெசன்றிருக்கிேறாமா என்பைதச் சிலமுைற
சாிபார்த்துக் ெகாண்ேடன். நான் ேகள்விப்பட்டது திருப்தியாக இருந்தது.

ஜூைல 31 ெநருங்கியேபாது அடிக்கடி எனது வங்கிக் கணக்ைகச் ேசாதித்ேதன்.
ஆனால் பணம் வரவில்ைல. பிறகு அவர்கள் உாிய தவைணக்கு இரண்டு நாள்
முன்னால் அவர்கள் பணம் தரமாட்டார்கள் என்ற ெசய்தி எனக்குக் கிைடத்தது.
காரணம், நாங்கள் ேபாதிய பணத்ைதச் ெசலவழிக்காததால் நன்ெகாைட விதிையப்
பின்பற்றவில்ைலயாம். முன்கணிப்பிலிருந்து நாங்கள் எங்ேக விலகிேனாம் என்பது
பற்றியும், எப்படிச் ெசலவு ெசய்யப் ேபாகிேறாம் என்பைதத் துைறாீதியாக
விளக்கமான வரவுெசலவுக் கணக்குத் திட்டங்களுடன் விளக்க ேவண்டி வந்தது.
எங்கள் இரண்டாவது வரவுெசலவுத் திட்டம் ஒப்புக் ெகாள்ளப் படுமானால்,
எதிர்காலத் திட்டங்கைள ெவற்றிகரமாக நான் கூறிேனனா என்பதற்கான
அைடயாளமும் இல்ைல. ேவறுெசாற்களில் கூறினால், எங்கள் அைமப்ைபத்
திறம்பட நடத்துவதில், நாங்கள் முன்பு நடந்தைத அறிவிக்கின்ற முக்கியப்
பிரச்சிைனயிலிருந்து எதிர்கால ஒப்புதலுக்கான பிரச்சிைனக்கு மாறிவிட்ேடாம்.

நான் ஒரு சமாதானத்ைதக் கூறிேனன் . எங்கள் உடன்படிக்ைகைய ரத்து
ெசய்துவிட்டு, தங்கள் தங்கள் வழியில் ெசல்ேவாம், ஏற்ெகனேவ எங்களிடம் உள்ள
பணத்ைத நான் அப்படிேய ைவத்துக் ெகாள்ேவன், 250,000 டாலரும் ெசலவானதும்
எப்படி அது ெசலவிடப்பட்டது என்ற அறிக்ைகைய அளிப்ேபன், அந்தக் ெகாைட
நிறுத்தப்படும். மீதியுள்ள 650,000 டாலைர அவர்கேள ைவத்துக் ெகாள்வார்கள்.
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இது அவ்வளவு நல்ல திட்டமல்ல, நிைலயான வருவாயும், ெதாழில்ாீதியான
வளர்ச்சி அலுவலர்களும் ெகாண்ட நீடித்த திட்டத்துடன் ெபாிய நிறுவனங்களில்
முதலீடு ெசய்வேத அடிப்பைட நிறுவனத்துக்கு ஆதாயம்.

எங்கைளப் ேபான்ற இலாபம் கருதா அைமப்புகள் அடிப்பைட நிறுவனங்களுடன்
ேவைல ெசய்வது எப்ேபாதுேம கடினமானது. ெசயல்கள்-ைமயமிட்ட இைணய
அைமப்புகைள நடத்தும் என் ேதாழர்களுடன் பலமுைற உைரயாடல்
நிகழ்த்தியுள்ேளன். அந்தப் பணிைய ேமேல ெகாண்டு ெசல்வதற்கான பணத்தின்
ேதடல் முடிவற்றது. தாங்கள் மனத்தில் ைவத்திருக்கும் ெசாந்த நிகழ்ச்சிநிரல்கள்
அல்லது ெபாிய திட்டங்களுக்கு அடிப்பைட நிறுவனங்கள் விைரவாகப் பணம்
தருகின்றன. ஒருேவைள அது திட்டேமலாளர் கருத்தில் ைவத்திருக்கும்
பணிமைனயாகேவா, ெமன்ெபாருள் ெசயல்படுவதாகேவா இருக்கலாம். ஆனால்
அவர்களிடம் ெசன்று நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ெசய்துவருவைதக் கூறினால், உடேன
அவர்கள் "நாங்கள் ஒரு புதிய திட்டத்திற்குப் பணம் தருேவாம், ஏற்ெகனேவ
இருக்கும் திட்டத்திற்கு அல்ல" என்று கூறிவிடுவார்கள்.

எல்லாரும் ஒரு "புதிய" திட்டத்தில் இருக்க விரும்பும்ேபாது, ஒரு குறிப்பிட்ட
கடினமான இலக்கில் நீண்டகாலம் கவனத்ைதக் குவிப்பது கடினம். இது
ஆதாயமற்ற குழுமங்களுக்கு மட்டுமல்ல. புதிய திட்டங்கைள ைவத்திருக்கும்
சிலிகான் சமெவளியிலுள்ள என் நண்பர்களுக்கும் இது பிரச்சிைனதான்.
ஏற்ெகனேவ இருக்கும் மக்களுக்கும் திட்டங்களுக்குப் பணம் தருவதற்கு பதிலாக
முதலீட்டாளர்கள் திடீெரன நுைழந்து தங்கள் குழுமத்ைதத் தங்கள் சிந்தைனக்கான
ெசயற்களமாகப் பயன்படுத்துவார்கள். ஏற்ெகனேவ ேவைல ெசய்யும் குதிைரக்குத்
தீனிேபாடுவதற்கு பதிலாக ஒரு பளபளக்கும் புதிய யூனிகார்ைன (ஒற்ைறக் ெகாம்பு
புராண மிருகம்) விரும்புவார்கள்.

பப்ளிக் ாிேசார்ஸ் (எங்கள் கம்ெபனி) இதில் அதிர்ஷ்டகரமானது. எங்கள் பணத்ைத
இரண்டு இடங்களிலிருந்து ெபற்ேறாம். பிாிட்டனில் லிஸ்ெபட் ெரௗசிங்-பீட்டர்
பால்ட்வின் ஆகிேயாாின் தர்மநிதியான ஆர்க்ேகடியா ேபான்ற
ெதாைலேநாக்குள்ள பல நிறுவனங்கள் பல ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு உதவி
ெசய்தன. ஓமிட்யார் வைலத்தளத்திலிருந்து ெதாடக்க நிதி ஒன்ைறப் ெபற்ேறாம்.
கூகிள் தங்கள் பத்தாண்டு நிைறைவக் ெகாண்டாடுவதற்காக "உலகத்ைத
மாற்றுவதற்கான சிந்தைனகளுக்கு" ஐந்து பாிசுகைள (ஒவ்ெவான்றும் 2 மில்லியன்
டாலர்) அளித்தேபாது அதில் ஒன்ைற நாங்கள் ெபற்ேறாம்.

நிதி ெபறுவதற்கு இரண்டாவது வழி: பல ஆண்டுகளாக எனக்குத் ெதாிந்த பலேபர்,
சமெவளியில் ெகாஞ்சம் பணம் ேசர்த்தவர்கள், திரும்பத் தர விரும்புகிறார்கள்.
உதாரணமாக அெலக்சாண்டர் ெமக்கிலிவ்ேர கூகிளில் ெதாடக்க வக்கீலாக
இருந்தவர். ட்விட்டாில் ெபாது வழக்கறிஞர் ஆனார். பிறகு ட்விட்டைரவிட்டு
அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டின் துைணத் தைலைமத் ெதாழில்நுட்ப அதிகாாி யானார்.
தனது அரசாங்கப் பணிையத் ெதாடங்குவதற்கு முன்பாகத் தனது நிதியளிப்பு
அறிவுறுத்துேவாாிடம் எங்களுக்கு பத்தாயிரம் டாலர் காேசாைல அனுப்புமாறு
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கூறினார். பின்னர் ஒபாமா நிர்வாகத்ைத விட்டுச் ெசன்றேபாது மீண்டும் ஒரு
காேசாைல அனுப்பினார்.

இேதேபால முன்னாள் அெமாிக்க உதவி அட்டர்னியான கில் எல்பாஜ், அவர்
மைனவி எலிஸா இருவரும் நாங்கள் ெதாடங்கியதிலிருந்து எங்களுக்கு
ஆண்டுேதாறும் ஆதரவளித்து வந்தனர். கில்லின் குழுமம் ஐபிஓவுக்குச் சற்று முன்
கூகிளால் வாங்கப்பட்டது. அவர்கள் தாங்கள் ேசர்த்ததிலிருந்து பலேவறு
இலாபேநாக்கற்ற நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி ெசய்தனர்.

'பப்ளிக் ாிேசார்ஸ்'இல் என்ைனப் பற்றிய பக்கத்தில் இந்தப் ெபயர்கைள, எங்கள்
சார்பாக வாதிடும் ஒன்பது சட்ட நிறுவனங்கள், ஒப்பந்தக்காரர்கள், எங்கள் குழு
இவற்றின் ெபயருடன் ேசர்த்து ெவளியிட்ேடன். அரசாங்க அல்லது ேவறு ெபாது
அைமப்புப் ேபால, ஒரு இலாபேநாக்கற்ற அைமப்பு என்ற முைறயில் நாங்கள் யார்,
எங்கிருந்து பணத்ைதப் ெபறுகிேறாம் என்பைதப் பற்றி ெவளிப்பைடயாகச்
ெசால்ல ேவண்டிய கடப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கிறது என்று நிைனக்கிேறன். நான்
ெசால்வைதப் பின்பற்றுபவன். எங்களுக்கு சுயநல விேராத அைமவு. சட்ட
விேராதச் ெசயல்கைள எடுத்துைரப்பவர், நிதிப் பயன்பாடு, நிதிக் கட்டுப்பாடுகள்,
பிற கூட்டுக்குழுமக் ெகாள்ைககள் ஆகிய கடினமான விதிகள் உள்ளன. அதற்காக
ைகட் ஸ்டார் என்ற இலாப ேநாக்கற்ற கண்காணிப்புக் குழுவின் தங்க முத்திைர
கிைடத்துள்ளது.

இவ்வளவு ஆதரவு இருந்தாலும் பணம் எப்ேபாதும் பற்றாக் குைறதான். 2016இல்
எனது ஒப்பந்தக்காரர்களுக்குப் பணம் தர ேவண்டி ஆண்டில் எட்டு மாதங்கள்
விடுப்பில் இருந்ேதன். 2017இல் பணியில் ேசர்ந்து மகிழ்ச்சியைடந்ேதன். ஆனால்
அடிப்பைட நிறுவனம் பின்வாங்கிய பிறகு, நான் மீண்டும் ஊதிய வழங்கு
குழுமத்ைத அைழத்து டிசம்பாிலிருந்து எனக்கு ஊதியம் ேவண்டாம் என்று
கூறிவிட்ேடன்.

நான் ெபாிய பணியாளர் குழுைவ ைவத்திராைமக்கு (உண்ைமயில் நான்
ஒருவன்தான் பணியாளன்) காரணம் சமயத்தில் பணம் கிைடக்காைமதான். எங்கள்
முக்கியச் ெசலவினங்கைள மிகக் குைறவாக ைவத்திருப்பதால் பஞ்சக்
காலங்களிலும் உயிர்தாிக்க முடியும்.

தவறாக மனத்தில ெகாள்ள ேவண்டாம்: நான் ஒற்ைறப் பணியாளனாக
இருப்பினும், 'பப்ளிக் ாிேசார்ஸ்' என்பது கடவுளுக்கு அடுத்து ேநர்ைமயான, அரசு
சான்றிதழ் ெபற்ற இலாபேநாக்கற்ற, மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்குப் பணி
புாியும், சிற்றளவு நிறுவனம். எங்களுக்குச் சிறப்புமிக்க, உதவிகரமான இயக்குநர்
குழுவும், வணிகத் ெதாழிலில் மிகச் சிறந்த ஒப்பந்தக்காரர்கள் சிலரும் உள்ளனர்.
இைணயத்தில் எனது ஆழமான அறிவின் காரணமாக, கணினிச் ேசமிப்பு,
அலுவலக உதவி, பிற வசதிகைள என்னால் தர முடிகிறது. அது சிலிகான்
சமெவளியில் நல்ல நிதிவளத்துடன் ெதாடங்கப் ெபறும் எந்த முைனைவயும்
ெபாறாைமக்குள்ளாக்கும்.
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எங்களுக்கு மிகப் ெபாிய ெகாைடகள் கிைடக்கும்ேபாது மிகுதியான
பணியாளர்கைள அமர்த்துவதற்கு பதிலாக நான் முதலீடுகைளப் ெபறச்
ெசலவிடுகிேறன். உதாரணமாக அெமாிக்க ேமல்முைறயீட்டு அைவக் கருத்துகைள
வாங்குவதற்காக 600,000 டாலரும் ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு விதிகைள
வாங்குவதற்கு 250,000 டாலரும் ெசலவிட்ேடன். 1891இல் அெமாிக்க
ேமல்முைறயீட்டு அைவ ெதாடங்கியது முதலாக அதன் ஒன்பதாம் சுற்றுச்
சுருக்கங்களின் 3.5 மில்லியன் பக்கங்கைள இைணயக் காப்பகம் ஸ்ேகன்
ெசய்வதற்காக 300,000 டாலர் ெசலவிட்ேடன்.

நான்நான்  ஏன்ஏன்  அச்சிடுகிேறன்அச்சிடுகிேறன்

பலேபர், ஸ்டார்ட்டர் ேபான்ற கும்பல்வளப் பயன்படுத்துத் தளங்கைள நான் பணம்
ேதடுவதற்குப் பயன்படுத்தலாம் என்று ஆேலாசைன கூறினர். நான் அைதச் சில
முைற முயன்று பார்த்திருக்கிேறன். அது ஒருேபாதும் ெவற்றிகரமாக
அைமயவில்ைல. ஏதாவது மிகப் புதிய, ேவெறங்கும் கிைடக்காத வன்ெபாருள்,
புத்தகம், அல்லது பருப்ெபாருைளத் தருவதாக மக்களுக்குக் கூறும்ேபாது
கிக்ஸ்டார்ட்டர் ேபான்ற தளங்கள் நன்கு பயன்படுகின்றன. ஆனால் அந்த
உலகத்தில், ஒரு நல்ல ேசைவைய ேமம்படுத்துவதன் ஒரு பகுதியாகப்
புத்தகங்கைளேயா பிற பாிசுகைளேயா அளித்தாலும் நமக்கு ேநரம் நல்லதாக
இருப்பதில்ைல.

விடுமுைற நாட்களில் சிறிய ெகாைடகளுக்கு ேவண்டுேகாள் விடுக்க முயற்சி
ெசய்திருக்கிேறன். ஆனால் ெவளிப்பைட யாகேவ மக்களுக்குத் தங்கள் தனித்த
ெகாைடகைள இடுவதற்கு நான் பாிந்துைர ெசய்யக்கூடிய முக்கியமான இடங்கள்
பல உண்டு. ஈ.எஃப்.எஃப் ேபான்ற வைலத்தளச் ெசயல்களில் அல்லது இைணயக்
காப்பகத்தில் ெதாடங்கி, நிஜமான உலகத்தில் உணவு வங்கி, இடர் மீட்பு, இன்னும்
பலப்பல நல்ல அறக்ெகாைடகள் உண்டு.

கும்பல் வளப் பயன்படுத்துத் திட்டங்கள் மிகப் ெபாிய ேவைலதான்-நிதி
திரட்டலுக்காக இருப்பினும், ேபசர் கட்டணம் ேபான்ற பிரச்சிைனகளுக்கு
கவனத்ைத ஈர்ப்பதாக இருப்பினும். ெபாது மக்கைளக் கவர்வதற்காக அன்றி
இலக்ைக ேநாக்கிச் ெசலுத்தப்படும் எனது ெசாந்த அச்சிடும் முயற்சியில் அந்த
ேவைலைய ஈடுபடுத்தல் மிகவும் பயனுள்ளது என்று கண்டிருக்கிேறன்.
உதாரணமாக, இந்தியாவின் கட்டட விதிைய எச்டிஎம்எல்-ெமாழிக்கு நல்ல
படங்களுடன் நாங்கள் மாற்றிய பிறகு, நான் இரண்டு-பாக அழகான
ெகட்டியட்ைடயில் தூசுபடியா உைறகளுடனும் இந்தியக் கட்டடங்களிலிருந்து
புத்தக வரலாற்று அச்சுகளுடனும் அச்சிட்ேடன். அைத வடிவைமத்தது பாயின்ட். பி.
ஸ்டுடிேயா. நான் ஒரு டஜன் பிரதிகள்தான் அச்சிட்ேடன், ஆனால் அைவ
கண்ணுக்கினியைவயாக இருந்தன.

நான் ெசய்து வரும் பணிக்குாிய ஆற்றைல எடுத்துக் காட்ட இந்தப் பிரதிகைள சாம்
பிட்ேராடா ேபான்ற நபர்களுக்கும் இந்தியத் தர நிறுவனத்துக்கும் அனுப்பிேனன்.
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நான் இதில் எவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கிேறன், என் முயற்சி நிஜமானது
என்பைதயும் இந்த எல்லாப் பணியும் ெமய்யான ேமம்படுத்தலுக்குக் ெகாண்டு
ெசன்றது என்பைதயும் அவர்களுக்குக் காட்ட விரும்பிேனன்.

இேதேபால டிலாேவர் கூட்டுக்குழும விதியின் சட்டத்துக்குப் புறம்பான வடிவம்
ஒன்ைற நான் உருவாக்கிேனன். அரசுச் ெசயலாின் அனுமதியின்றி
அதிகாரபூர்வமற்ற உருவாக்கத்துக்கு விதிப்படி சிைறத்தண்டைன உண்டு.
அவர்கள் கவனத்துக்குப் பிரச்சிைனையக் ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டி அந்தப்
பிரதிகைள அரசுச் ெசயலர், அட்டர்னி ெஜனரல் ஆகிேயார்க்கு அனுப்பிேனன்.
புதிதாகப் பணி ஏற்க வந்த பூ பிேடனுடன் ஒரு நண்பர் மூலமாகத் தனிப்பட்ட
ெதாடர்பு ெகாண்டாலும், அவர்களிடமிருந்து எனக்கு எவ்விதத் தகவலும் இல்ைல.

ெகௗரவ விருந்தினருக்கு மிக விாிவாக அச்சிட்ட ஆவணத்ைத அளிக்கின்ற மரபு
இந்தியாவில் உண்டு. அதனால் தூண்டப்பட்டு நான் பல அறிக்ைககைளயும்
உைரகைளயும் அச்சிட்ேடன். உதாரணமாக, ெசாற்ெபாழிவுகள் ஆற்றியேபாது
காந்தி இப்படிப்பட்ட அறிமுக உைரகள் சிலவற்ைறப் ெபறுவதுண்டு. அந்த
உைரகள் அைதப் ெபறுேவாாின் பற்பல சிறப்புகைளயும் எடுத்துைரப்பைவ, மிக
அழகாகப் ெபாறிக்கப்பட்டு சட்டமிடப் பட்டைவ. நான் பார்த்த அறிமுகங்கள் மிக
அழகாக இருந்தன. அவற்ைற ஸ்ேகன் ெசய்து அனுப்ப என் கண்கள் ஒரு
தகுதியான மூலத்ைதத் ேதடின.

ேவண்டுேகாள் விடுக்காதேபாது காந்தியின் சுவெராட்டிகைள அச்சிடுவதில் அதிக
ேநரத்ைதக் கழித்ேதன். அவற்ைற சாபர்மதி ஆசிரமத்துக்கும், அெமாிக்காவில்
எனக்குப் பலேவறு முயற்சிகளில் உதவி ெசய்தவர்களுக்கும் அளித்ேதன்.
காந்தியின் அஞ்சலட்ைடகள், சட்டபூர்வ உருவங்கள், பிற கைல
ேவைலப்பாடுகைளச் ெசய்வதும் எனக்கு விருப்பேம. (ெசால்லலாம் என்றால்)
மரபான ேலபல்கள், அஞ்சல் முத்திைரகள் ஆயிவற்ைற அச்சிடுவதில் நான்
நிபுணன். சிப்பத் ெதாகுப்பு என்றால், ஒரு சிலருக்குப் பின்னால் இருப்ேபன்.

மிக விாிவான அச்சு ேவைலகைள நான் ெசய்வதன் காரணம் எனக்கு அச்சிடுவதில்
விருப்பம். ேமலும் அது எனது ெபாறுப்புணர்வின் அைடயாளமும் ஆகும். அரசு
விதிகைள விடுவிப்பதில் நான் ஈடுபட்ட ேபாது, ெவளியீட்டு அறிக்ைகயின்
ெபாியெதாரு வடிவத்ைதத் தட்ைடயாகச் சிப்பம் ெசய்து பளபளப்பான சிவப்பு '19 X
22' அளவு குமிழித்தாள் உைறயில் ஜியார்ஜியா சட்டப்ேபரைவத் தைலவருக்கு
அனுப்பிேனன். அது அவைரக் கவரவில்ைல. எனினும் அவருக்குச் ெசய்தி
புாிந்திருக்கும். அவர் பதிலளிக்காவிட்டால் நான் விடப்ேபாவதில்ைல என்பைத
அவர் அறிந்திருப்பார். இேத அறிக்ைகைய எனக்குத் ெதாிந்த ஒரு
வழக்கறிஞருக்கும் அனுப்பிேனன். அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைடந்து இலவசமாகேவ
இந்த வழக்கில் பப்ளிக் ாிேசார்ஸ்-க்குச் சார்பாக வாதிட முன்வந்தார்.

ஒரு அலங்காரமான அச்சு ேவைல விநிேயாகிக்கப்படும்ேபாேத ெபரும்பாலும்
கவனிப்ைபப் ெபறுகிறது. கூட்டுக்குழும, அரசாங்க மூத்த அதிகாாிகளில் நாம் ெபற
விரும்புேவார்க்குச் சிப்பத்ைதச் ேசர்த்துவிடுவது மட்டுேம ஒரு முடிந்துவிட்ட
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காாியம் அல்ல. ெபறுபவர் அந்த ஆவணத்ைத நான் தயாாிப்பதில் மிகுந்த ேநரம்
ெசலவழித்திருக்கிேறன் என்று உணர்வார், அதனால் ஒருேவைள அவர் அந்த
விஷயத்தில் அக்கைற காட்டக்கூடும்.

சிலேபருக்கு வன்-நகல் பிடிப்பதில்ைல, அல்லது நான் ெசால்ல வருவது
பிடிப்பதில்ைல. அச்சிட்ட ெகாடிகள் இருக்கும் ெபட்டி ஒன்றில் ஓர் அறிக்ைகயுடன்
ேசர்த்து, அெமாிக்கக் ெகாடி ேபாலத் ேதாற்றமளிக்கின்ற, சிவப்பு, ெவள்ைள, நீலம்
வாிைசயாக வருகின்ற ஒரு கசக்கல்-சிப்பமாக அனுப்பியேபாது அெமக்க ேதசிய தர
நிறுவனம் என்ைனப் ைபத்தியம் என்று நிைனத்தது. ெவள்ைள மாளிைகயின் காஸ்
சன்ஸ்டீன் அலுவலர்கைளப் ெபட்டிைய அனுப்பியவருக்ேக திருப்பி அனுப்பச்
ெசான்னதால் அது ெபாிய பிளாஸ்டிக் ைபயில் வந்து ேசர்ந்தது.

மாறாக, ெவள்ைள மாளிைகயில் ேமற்குப் பகுதிக்கு வண்டிகளில் சிப்பங்கைளக்
ெகாண்டுவரும் அஞ்சல் அளிப்பு அலுவலர்கள் என் சிப்பங்களால் ெபாிய
பாராட்ைடப் ெபற்றார்கள் என்று ஜான் ெபாேடஸ்டாவின் உதவியாளாிடமிருந்து
ேகள்விப்பட்ேடன். அெமாிக்காவின் ஆவணகர் எனது சிப்பத்ைத விரும்பினார்.
"மிக அழகான காட்சிப்படுத்தல்" என்று மின்னஞ்சல் மூலமாக என்ைனப்
பாராட்டினார். காங்கிரஸ்-நபர் ேடரல் இஸ்ஸா அந்தச் சிப்பத்திலிருந்த அெமாிக்கக்
ெகாடியினால் மிகவும் கவரப்பட்டு அதன் நிழற்படத்ைத எனக்கு ட்வீட் ெசய்தார்.
கூட்டாட்சி வணிகக் குழுவின் தைலவர ஜான் ேலேபாவிட்ஸ் எனது
சிப்பேவைலைய மிகவும் விரும்பியதாகக் கூறினார். பிரபலமான ேபாயிங் ேபாயிங்
என்ற வைலப்பதிவு அந்த விஷயத்ைத எனது சட்ட நிைனவுக்குறிப்புடன் கூடிய
ெசய்தியாக ெவளியிட்டது என்பதில் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அைடந்தார். ஒரு வணிகக்
குழுத் தைலவர் வைலப்பதிவுகைளப் படிப்பார் என்று யாருக்குத் ெதாியும்?

((அேநகமாகஅேநகமாக) ) மானிடமானிட  அறிவுஅறிவு  முழுைமையயும்முழுைமையயும்  ெபறும்ெபறும்  வாய்ப்புவாய்ப்பு

நிதி கிைடக்காமல் ேபாய், ஏபிஏவும் என்ைன முடக்குவதற்கு இைடயில்,
அரசாங்கப் பணிகளுக்கு அறிக்ைக எழுதி, சட்டத்ைத உைடக்கின்ற குற்றத்ைத
எடுத்துக் காட்டப் ேபாதுமான என் கண்டுபிடிப்புகைள, அதில் ஈடுபட்டுள்ள டஜன்
கணக்கான பதிப்பாளர்களுக்கு அனுப்புகின்ற ேவைலயில் என் மனம்
ெசல்லவில்ைல. அதற்கு ேவெறாரு காரணமும் இருந்தது. நான் என் இலக்குத்
திட்டத்ைத மறுகணிப்புச் ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன்.

இந்த ஆய்ைவ ேமற்ெகாண்டதில் எனக்கு மூன்று முக்கியக் ேகள்விகள் இருந்தன.
முதலாவது, பிரச்சிைனயின் சட்டப் பகுப்பாய்வு. அைத முடித்துவிட்ேடன்.
இரண்டாவது, அரசாங்கப் பணிகைள அைடயாளம் காண்பது. அதிலும் எங்கள்
ஆய்வில் எங்களுக்குத் திருப்தி இருந்தது. மூன்றாவது சஞ்சிைகக் கட்டுைரகளின்
நகல்கைளப் ெபறுதல். எனது முதல் எண்ணம், நூலகங்களிடம் சஞ்சிைககைளக்
கடன்ெபற அனுமதிெபற்று, பிறகு இைணயக் காப்பகம் அவற்ைற ஸ்ேகன் ெசய்யச்
ெசால்வதாக இருந்தது. இந்த மாெபாிய பணிையச் சாதிப்பதற்கான ெகாைடையப்
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ெபறுவதற்கு, ெபருமளவில் எங்கள் வரவுெசலவுத் திட்டம், நூலகங்கள் மற்றும்
இைணயக் காப்பகத்திற்கான நிதிகள் அடிப்பைடயில் அைமந்திருந்தது.

ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கட்டுைரகைளத் ேதடி எடுப்பது கடினம். நூலகங்கள்
ஒருவைகயில் கஷ்டங்கைளத் தவிர்க்கேவ விரும்புகின்றன. ஆனால் இரண்டு
நூலகங்கேளனும் எங்கள் திட்டத்ைத ஏற்க முன்வந்தன. இந்தக் கட்டுைரகள்
எல்லாம் தகவல்தளங்களில் உள்ளன, மின்னியல் முைறயில் கிைடக்கின்றன,
எனேவ ஸ்ேகன் ெசய்வது உண்ைமயில் மிைகயான ேவைலதான். ஒருவர் எளிதாக
ஒரு பதிப்பாளாின் தளத்தில் நுைழவது (லாக் ெசய்வது) இயலாது. காரணம்,
பயன்படுத்துவதற்கு ெகடுபிடியான சட்டவிதிகளும் ெதாழில்நுட்பத் தைடகளும்
உள்ளன. அைவ வைரயறுத்த வழிகளில் மட்டுேம பயன்படுத்தப்படுமாறு இந்தக்
கல்வியியல் ஆய்ைவப் பூட்டி ைவக்கின்றன.

கஜக்ஸ்தானின் இளம் ெபண்விஞ்ஞானி அெலக்சாண்ட்ரா எல்பக்யானுக்கும்
உலகமுழுவதும் உள்ள அவரது உடனாளர்கள், பணித்ேதாழர்களுக்கும் இேத
ேபான்ற பிரச்சிைன ஏற்பட்டது. இன்று அறிவு பூட்டிைவக்கப்பட்டு காலனியப்
படுத்தப் பட்டிருக்கிறது. ஏேதா 'சிறப்பான' சில பல்கைலக் கழகங்களில் படிக்கும்
பணக்காரர்களுக்கு மட்டும் எல்ைலயின்றி அறிைவப் ெபறும்
முழுவாய்ப்பிருக்கிறது. ஆனால் உலகின் பிற பகுதிகளுக்கு அவ்வாறு ெசய்ய
முடியாது. அெலக்சாண்ட்ரா இதற்கு ஒரு வழி கண்டார். ரஷ்யாைவ அடித்தளமாக
ைவத்து ைஸ-ஹப் என்ற அைமப்ைப உருவாக்கினார். அதன்வழியாக
சஞ்சிைககளின் 66 மில்லியன் கட்டுைரகைளப் ெபறலாம்.

முன்பு அறிவுசார் இலக்கியத்ைதப் ெபற முடியாதிருந்த உலகமுழுவதுமுள்ள்
விஞ்ஞானிகளுக்கு ைஸ-ஹப் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பது உறுதி. 2017இல்
ைஸ-ஹப்பின் அதிகபட்சமான 24.9 மில்லியன் கட்டுைரகளின் தரவிறக்கம்,
சீனாவிலிருந்து ெசய்யப் பட்டது. இரண்டாவது இந்தியா, 13.1 மில்லியன்
இறக்கங்கள். மூன்றாவது அெமாிக்க ஐக்கிய நாடு, 11.9 மில்லியன் இறக்கங்கள்
ெசய்தது. உலகமுழுவதும் அறிவியல் கட்டுைரகள் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளாகி
இருப்பதற்கு இது ெதளிவான சான்று. பிேரசில், ஈரான், இந்ேதாேனசியா, ரஷ்யா,
ெமக்சிேகா ஆகியைவயும் இந்தத் தகவல்தளத்ைத விாிவாகப்
பயன்படுத்துகின்றன.

பதிப்பாளர்களுக்கு இதில் மகிழ்ச்சியில்ைல. அதிலாபத்ைதயும்
அேயாக்கியத்தனமான லாபத்ைதயும் ேவண்டி அவர்கள் நிர்வாகிகளின் முழு
ெவறியுடன் அெலக்சாண்ட்ராவுக்கு எதிராகச் ெசன்றுள்ளனர். பதிப்பாளர்களுக்கு
ஈட்டுத்ெதாைக ேவண்டும்தான். ஆனால் ெபாருத்தமற்ற பதிப்புாிைம
உறுதிப்பாடுகளும், பிற சட்ட ஏமாற்றுேவைலகளும் இப்ேபாது அவர்களது
ஒழுக்கநிைலையச் சந்ேதகப்பட ைவத்துள்ளன. அவர்கள் அெலக்சாண்ட்ரா மீது
நியூ யார்க்கில் வழக்குத் ெதாடுத்து அவர் வராததால் பல மில்லியன் டாலர்கள்
அவர்மீது அபராதம் விதிக்கப் பட்டது. ேமலும் புலப் ெபயர்கள், இைணயச் ேசைவ,
இன்னவற்ைற நீக்கேவண்டும் என்ற உத்தரைவ அவர் ெபற்றுள்ளார். ேவறு
வழக்குகளும் அவர்மீது நிலுைவயில் உள்ளன.
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நான் அெலக்சாண்ட்ராைவச் சந்தித்ததில்ைல. அவைரத் ெதாிந்த சில நண்பர் சிலர்
எனக்கு உண்டு. ஆனால் நாங்கள் ெதாடர்பு ெகாண்டதில்ைல. யூ-ட்யூபில் அவரது
ேநர்முகத்ைதக் கண்ேடன். மிகுந்த நிதானத்துடனும் மிகுந்த இளைமயுடனும், ஏன்,
மிகுந்த ைதாியத்துடனும் இருந்தார்.

…

ஏப்ரலில் எனக்கு எட்டு வட்டியக்கிகள் (டிஸ்க்-ட்ைரவ்கள்) கிைடத்தன.
ஒவ்ெவான்றும் எட்டு ெடராைபட் ேசமிப்புத்திறன். அந்த வட்டுகளில் மனித அறிவு
பூராவும் இருந்தது. அல்லது குைறந்த பட்சம் அதன் அதிகமான பகுதி இருந்தது.
இது ைஸ-ஹப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க பகுதி. நான் தகவல்கைள
இரண்டு 'வட்டு-அணிகளில்'(அேரக்களில்) ேசமித்ேதன். ஒவ்ெவாரு வட்டு-
அணிக்கும் எட்டு இயக்கிகள். நான் ஓர் அணியில் இரண்டு இயக்கிகைள
இழந்தாலும் எனக்குத் தகவல் இழப்பு ஏற்படாது. இந்தச் ெசயல்முைறயில் இரு
மாதங்கள் ெசன்றன. தகவல்கைளச் ேசாதிப்பதில் ேமலும் இரு மாதங்கள்
ெசலவிட்ேடன். பிறகு எனது அலுவலகத்திலிருந்து அணிகைள ேவெறாரு
இடத்துக்கு நகர்த்திேனன்.

ெதாடக்கத்தில் அரசாங்கத் திட்ட ேவைலகளுக்காகத்தான் நான் தகவல்கைளச்
ேசாதித்ேதன். தகவல் மாற்ற ேநாக்கத்துக்காகத் தகவல்தளத்ைதப்
பயன்படுத்திேனன். அைதச் ேசாதித்தது, கட்டுைரகள் ெமய்யாகேவ ெபாதுமக்கள்-
களத்தில்தான் உள்ளனவா என்று காண்பதற்கும் அப்படி உள்ளனவற்ைற ேமலும்
பரவலாக்குதற்கும்தான்.

மக்கள் தங்கள் நம்பிக்ைகக்கு உாியனவற்றுக்கு ஆதரவு தருகிறார்கள் என்பதும்
எனக்கு முக்கியமாகத் ேதான்றியது. ஆகேவ நான் என்ன ெசய்ேதன், எதற்காகச்
ெசய்ேதன் என்பைத உலகம் ெதாிந்துெகாள்ள ட்விட்டாில் பதிவு ெசய்ேதன்.
விஷயங்கைளச் ெசால்லியாக ேவண்டிய ேதைவ இருக்கிறது. அந்தக் கீச்சுகைள
இப்புத்தகத்தில் பின்னிைணப்பாகத் தந்திருக்கிேறன்.

அரசாங்கப் பணிகளின் எங்கள் ஆய்வு முடிவுகைள நான் டிசம்பாில் எழுதிவிடுேவன்
என்று எனக்குள் உறுதிெசய்து ெகாண்ேடன், ஆனால் முடியவில்ைல. பதிலாக,
காந்தி 'ஸ்ேகன்'களில் ேவைல ெசய்ேதன். பல ஆண்டுகளாக என் மனத்தில் சுற்றிக்
ெகாண்டிருந்த ஒரு வார்த்ைதையப் பற்றிச் சிந்தித்ேதன்.

அந்த வார்த்ைத "சுயாட்சி விதி". எப்படி இவ்வார்த்ைதையப் ெபற்ேறன் என்பது
நீண்டெதாரு சுற்றுப்பாைத. அந்தப் பாைதயின் ெதாடக்கம் வாஷிங்டன் டி.சி.யின்
சதுப்புநிலங்களில் ஏற்பட்டது. வாஷிங்டன் டி.சி.யில் நான்கு கால-எல்ைல
வைரயைறகளில் இயங்கிேனன். நான் அந்த நகரத்ைத ேநசிக்கிேறன், ஆனாலும்
அைத விட்டுத் தப்பும்ேபாது மகிழ்ச்சியாகேவ இருக்கிறது. 2017இல் அங்கிருந்து
மறுபடியும் தப்பிேனன்.
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◌◌ஃெபட்ஃெபட்◌◌ஃபிளிக்ஸ்ஃபிளிக்ஸ், , திைரப்படங்களில்திைரப்படங்களில்  நான்நான்  கழித்தகழித்த  ேநரம்ேநரம்

'பப்ளிக் ாிேசார்ைஸ' நிறுவியேபாது சட்டத்ைத யாவருக்கும் கிைடக்கச்
ெசய்வதுதான் நான் ெதாடங்கிய பணி. 1990களில் சட்டத்ைதப் பற்றி ேயாசித்ேதன்.
ஆனால் அது மிகக் கடினமாகத் ேதான்றியது. ஆகேவ தனிக்காப்புாிைம, எஸ்ஈசி
ேபான்ற ெபாிய தகவல்தளங்களில் கவனத்ைதக் குவித்ேதன். ஆனால் அெமாிக்க
முன்ேனற்ற ைமயத்தில் ஜான் ெபாேடஸ்டாவுக்காகத் தைலைமத் ெதாழில்நுட்ப
அதிகாாியாக வாஷிங்டன் டி.சி.யில் ஈராண்டுகள் வைர பணிெசய்த பிறகு நான்
இலாபங்கருதா சிறிய அைமப்ெபான்ைற நடத்தினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்
என்று அவாிடம் கூறிேனன். கலிஃேபார்னியாவுக்கு மறுபடியும் ெசன்று என்
நண்பர் டிம் ஓ' ேரய்லிையப் பார்த்ேதன். அவரது தைலைமயகத்தில் ஓர்
அலுவலகத்ைத வாடைகக்குப் ெபற்று, பணி ெசய்யத் ெதாடங்கிேனன். இது
நடந்தது 2017இல்.

நான் என்ன ெசய்கிேறன் என்பதில் முதலில் எனக்குத் ெதளிவில்ைல.
வீடிேயாக்களில் அதிக ேநரம் ெசலவிட்ேடன். ேதசியக் காப்பகங்களுக்குத்
தன்னார்வலர்கைள அனுப்பி எங்கள் ◌ஃெபட்◌ஃபிளிக்ஸ் திட்டத்தின் பகுதியாக
ஆயிரக்கணக்கான அரசு வீடிேயாக்கைள நகெலடுத்துப் பதிவிட்ேடன். ேதசிய
ெதாழில் நுட்பத் தகவல் ேசைவயுடன் ேமலும் வீடிேயாக்கைளப் ெபறக்
கூட்டுமுயற்சி ஒன்ைறத் ெதாடங்கிேனன். அவர்கள் தங்கள் விஎச்எஸ், பீட்டாேகம்,
யூேமடிக் நாடாக்கைள அனுப்பினால் நான் கணினிப்பதிவு ெசய்து திரும்ப
அவர்களுக்கு பதிேவற்றிய வீடிேயாக்கைள வட்டியக்கியாக அனுப்புேவன் என்று
கூறிேனன். இதில் அரசாங்கத்துக்கு எச் ெசலவுமில்ைல. இலவச உதவி.

இைதத் ெதாடங்கிய பிறகு, பாதுகாப்புத் துைணச் ெசயலராக ஒபாமா நியமித்த
ஒருவைரச் சந்தித்ேதன். இராணுவத்தில் வீடிேயாக்களின் ெபாிய தகவல்தளம்
உண்டு. அங்குள்ள அைமப்பின்படி பணியிலுள்ள ஒருவர் டிவிடி-க்கைளப்
படிஎடுக்க களத்திற்கு அனுப்பலாம். ெபரும்பாலான வீடிேயாக்கள்
இரகசியமல்லாத பயிற்சிப் படங்கள் மற்றும் 'பறத்தலின் ெபாிய வரலாறு' ேபான்ற
வரலாற்று விஷயங்கள். எனக்கு 800 டிவிடிகைள அனுப்புமாறு அவாிடம்
கூறிேனன். 'மின்சாரம் எப்படி ேவைலெசய்கிறது' ேபான்ற பைழய இராணுவப்
படங்கள் யூ-டியூபில் மிகவும் பிரபலமானைவ. பார்ைவயாளர் பதிவுெசய்த
வகுப்பிைன விட எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட வீடிேயா மிகச் சிறப்பாக அந்தத்
துைறைய விளக்குகிறது ேபான்ற கருத்துைரகள் எனக்கு வந்தவாறு இருந்தன.
எல்லாமாக, இைணயதளக் காப்பகத்திலும் யூ-டியூபிலும் 6,000 வீடிேயாக்கைள
இட்ேடாம். எங்களுக்கு 72.3 பார்ைவகளுக்கு ேமல் கிைடத்தன.

இந்த அரசாங்க வீடிேயாக்கைள இடத் ெதாடங்கியேபாது எனது யூ-டியூப்
ேசனல்கள், 'விஷய அைடயாளப் ெபாருத்துைக' ெசய்யத் ெதாடங்கின. பதிப்பாளர்
எவேரனும் தங்கள் ெசாந்த வீடிேயாக்கைள இடும்ேபாது, அைவ ஊடகத்தில்
முக்கிய விற்பைனப் ெபாருளாக இருப்பின், அவர்கள் யூ-டியூபின் இேத ேபான்ற
ேவறு வீடிேயாக்கள் முழுைமயாகேவா, பகுதியாகேவா இருக்கின்றனவா என்று
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ேதடச் ெசால்லலாம். அேதேபான்ற வீடிேயா கிைடத்தால் உள்ளடக்கப் பதிப்பாளர்
மற்றவருைடய வீடிேயாைவக் ெகாடிக்குறியிடலாம், முைறப்படியான
தைடக்குறிப்பு ஒன்ைறயும் அனுப்பலாம்.

தைடக்குறிப்ைபப் ெபற்றால், நீங்கள் பதிப்புாிைமப் புலத்திற்குச் ெசல்லும் வைர
உங்கள் அக்கவுண்ட் பூட்டப் படுகிறது. பதிப்புாிைமப் புலத்தில் எது சட்டபூர்வம்,
எது இல்ைல என்பது பற்றிய வினாக்கள் பலவும் விைடயிறுக்கப் படுகின்றன.
பதிப்புாிைமப் புலம் உங்கைள விடுவித்தால் நீங்கள் உங்கள் அக்கவுண்டுக்குத்
திரும்பலாம். ஆனால் உங்கள் சட்ட இடர்ப்பாடு நீங்கும் வைர அது குைறந்த
சலுைககளுடன் ெசயல்படுகிறது. மூன்று முைற தைட விதிக்கப்பட்டு உங்களால்
தற்காப்புச் ெசய்துெகாள்ள முடியவில்ைல என்றால் உங்கள் அக்கவுண்ட்
நீக்கப்படுகிறது. தைடக்குறிப்பு வந்தால், அச்சமயத்திேலேய நீங்கள் முைறயான
சட்டக் குறிப்ெபான்ைற எதிர்த்தரப்புக்கு அனுப்பலாம். அந்தச் சமயத்தில், அவர்கள்
ெசாந்தெமனக் கூறும் ெசாத்திைன நீங்கள் நீக்காததால், உங்கைள அவர்கள்
ேகார்ட்டுக்கு இழுக்கலாம்.

பலநூறு உள்ளடக்கப் பதிப்பாளர்கள் எந்த நிகர்ைமைய எங்குக் கண்டாலும், அது
ஏற்ெகனேவ ெபாதுமக்கள் களத்தில் இருந்தாலும், (உதாரணமாக அரசாங்க
வீடிேயாபதிவாளர்கள் ஒன்ைறப் படமாக எடுக்கும்ேபாது ஒரு வைலத்தளமும்
அைதேய எடுக்கலாம்) அைத உாிைம மீறல் என்றார்கள் என்பது நான்
எதிர்ெகாண்ட பிரச்சிைன. ெபரும்பாலான சமயங்களில், எனக்குத் தைடக்குறிப்பு
வந்ேதேபாது, உள்ளடக்க உாிைம யாருைடயது என்பது பற்றி அந்தப் பதிப்பாளர்
தவறாகக் கருதியிருக்கலாம், அல்லது அைதப் பயன்படுத்த நிரந்தர உாிைமைய
அவர் அரசாங்கத்திற்கு அளித்திருக்கலாம். ேவறு ெசாற்களில், இைவ அெமாிக்க
அரசாங்கத்தின் பைடப்புகள்.

நான் வீடிேயாக்கைள ெவளியிட ஆரம்பித்த முதல் சில ஆண்டுகளுக்கு இந்தப்
ேபாலியான உாிைமேகாரல்கைள எதிர் ெகாள்வதில் அதிக ேநரத்ைதச்
ெசலவழித்ேதன். 2011 அளவில் 5,900 வீடிேயாக்களுக்கான 325 உள்ளடக்க
அைடயாளக் ேகாாிக்ைககளில் ெவற்றிகண்ேடன். அவற்றில் இரண்டுதான்
உண்ைமயிேலேய பதிப்புாிைம மீறல்கள். தாய்லாந்ைதப் பற்றிய 1927ஆம்
ஆண்டுப் படம் ஒன்று. 1940இன் ைடம் குழுமப் படம் மற்ெறான்று.
ெகாைடதருபவர் கட்டுப்பாட்டுடன் ேசர்ந்து இைணயக் காப்பகத்தில் அது
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. மீதியுள்ள யாவும் இலவசம், ெதளிவானைவ. எனது
முடிவுகைள எழுதி அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டு ஆவணச் ேசகாிப்பாளர் ேடவிட்
◌ஃெபாியேராவுக்கு அனுப்பிேனன்.

2011 முதல் எனது ேசனல், தைடகள் இன்றி அைமதி ெபற்றிருந்தது. அைத
மில்லியன் கணக்காேனார் ெதாடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தனர். 2014 'பாப் ேஹாப்
கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு நிகழ்வில்' ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டது. ேஹாப் இறந்த பிறகு,
வீடிேயா கம்ெபனிைய நடத்தியவர் எங்களுடன் முரண்பட்டு, ஒத்துைழக்க மறுத்து
விட்டார். 'பாப் ேஹாப் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு நிகழ்வு' அரசாங்கத்தின் மிகப் ெபாிய
ெசலவில் வியட்நாமின் இராணுவதளம் ஒன்றில் எடுக்கப்பட்டதாயினும்
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அரசாங்கத்துக்கு வைரயுைறப்பட்ட உாிைம மட்டுேம உண்டு என்றார் நடத்தியவர்.
அரசாங்கத்துடன் அவர்கள் ெசய்துெகாண்ட அசல் ஒப்பந்தத்ைத என்னால்
கண்டறிய முடியவில்ைல. எனேவ அந்த வீடிேயாைவ நீக்கிவிட்ேடன்.

2007இல் ◌ஃெபட்◌ஃபிளிக்ஸ் ேசனைல உருவாக்கியத்திலிருந்து மக்கள் அைதப்
பார்ப்பதில் 207,066,021 நிமிடங்கைளச் ெசலவு ெசய்திருந்தனர். அது 394 ஆண்டு
பார்ைவ-ேநரத்துக்குச் சமம். முன்னர் நிலவைறகளில் தூசுபடிந்து கிடந்த
வீடிேயாக்களுக்கு இவ்வளவு ேயாகம் கிைடத்தது.

எனதுஎனது  கண்ணீர்த்கண்ணீர்த்  தீவுதீவு

டிசம்பாில் மீண்டும் பதிப்புாிைமப் புலத்திற்கு என்ைன அைழத்தது ஆச்சாியமாக
இருந்தது. இச்சமயம் சார்லஸ் குகன்ஹீம் தயாாித்த "நம்பிக்ைகத் தீவு, கண்ணீர்த்
தீவு" படத்ைத நான் ெவளியிட்டதற்குத் தைடக்குறிப்பு அனுப்பப் பட்டது. எல்லிஸ்
தீவினுைடய அழகிய கைதையயும், அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டுக்குப் புலம்
ெபயர்ந்தைதயும் ஜீன் ேஹக்மன் என்பவர் எடுத்துைரக்க, ேதசியப் பூங்காச் ேசைவ
அைதக் காட்டியது. ேதசியத் ெதாழில்நுட்பத் தகவல் ேசைவ அந்த வீடிேயாைவக்
கணினிமயப் படுத்த எனக்கு அனுப்பியது. நான் 2008இல் ஆன்ைலனில் அைத
ெவளியிட்ேடன். அதற்கு 80,000 பார்ைவகள் கிைடத்திருந்தன. ேதசியப் பூங்காச்
ேசைவ அந்தப் படத்திற்கு ஒரு பக்கத்ைத உருவாக்கியிருந்தது. நான் இைணயக்
காப்பகத்தில் ெவளியிட்டிருந்த பிரதிையச் சுட்டிக்காட்டி, ஆசிாியர்கள் அைதத்
தங்கள் வகுப்புகளில் பயன்படுத்த ேவண்டும் என்று ஊக்கப்படுத்தியது.

தைடக்குறிப்ைப அனுப்பியவர் வாஷிங்டைனச் ேசர்ந்த உயர்வர்க்கப் ெபண்மணி.
தயாாிப்பாளாின் மகள் அவர். தயாாிப்பாளர் இறந்த பிறகு குழுமத்ைத
நடத்திவந்தார். நாங்கள் 'ஒரு ேமாசமான பிரதிைய ஆன்ைலனில் இட்டு அந்தப்
பைடப்ைபக் ெகடுத்துவிட்ேடாம், ேதசியப் பூங்காச் ேசைவ நடத்தும்
காட்சியகங்களில் மட்டுேம அது காட்டுவதற்குாியது, நான் ஆன்ைலனில்
இலவசமாக அைதத் தருவதன் மூலம் ேதசியப் பூங்காச் ேசைவயின் பணத்ைத நான்
எடுத்துக் ெகாள்கிேறன்' என்று குற்றம் சாட்டினார்.

நான் படத்தின் முடிவிலுள்ள நன்றிகூறைல கவனமாகப் பார்த்ேதன். அது
குகன்ஹீமினால் இயக்கி, தயாாிக்கப் பட்டு ேதசியப் பூங்காச் ேசைவயினால்
"வழங்கப்பட்டது" என்று கூறியது. நான் பதிப்புாிைமப் புலத்தின் ஆைணைய
ஏற்று, யூ-ட்யூபிலும், இைணயக் காப்பகத்திலும் அந்த வீடிேயாைவப் ெபாதுமக்கள்
பார்க்காவண்ணம் நீக்கிவிட்ேடன். ஏேதனும் தவறிருப்பின் மன்னிக்குமாறும்
ேகட்டுக் ெகாண்ேடன். ஆயினும் கலக்கமைடந்ேதன்.

குகன்ஹீம் புெராடக் ஷன்ஸ் அேமசான் வாயிலாக இேத வீடிேயாைவ
விற்றுவந்தைத கவனித்ேதன். ஆகேவ நான் அதிலிருந்து ஒரு பிரதிைய
வாங்கிேனன். பிறகு ேதசியக் காப்பகத்தின் ேடவிட் ◌ஃெபேரேராவுக்கு ஒரு குறிப்பு
அனுப்பிேனன். அவர் அைத திைரப்படப் பிாிவுக்கு அனுப்பினார் ேபாலும்,
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ஏெனனில் ஏறத்தாழ ஒரு வாரத்திற்குப் பின் மூத்த ேசகாிப்பாளாிடமிருந்து ஒரு
கடிதம் வந்தது. ேதசியப் பூங்காச் ேசைவயின் ஒப்பந்தத்தின் நகல் ஒன்ைற அவர்
எனக்கு அனுப்பியிருந்தார். அது 'வாடைகக்குத் தருவதற்கான ஒரு பைடப்பு
என்றும் தயாாிப்பாளருக்கு அப் பைடப்பின்மீது எவ்வுாிைமயும் இல்ைல' என்றும்
ெதளிவாகக் கூறியது. அது மட்டுமல்ல, தயாாிப்புக் குழுமம் 325,000 டாலர் மக்கள்
வாிப்பணத்திலிருந்து இந்தப் படத்ைதத் தயாாிக்க அளித்திருப்பதாகவும், அதற்கு
அெமாிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்-இடமிருந்து ெகாைடயும் தரப்பட்டதாகவும் கூறியது.
ஆனால் அவர்கள் இைத அேமசானில் விற்றேதாடு பதிப்புாிைமையயும் ைவத்துக்
ெகாண்டு வருமானம் ெபற்றார்கள்.

அதாவது, பதிப்புாிைம என்பேத இதில் இல்ைல. அவர்கள் எனக்கு அனுப்பிய
தைடக்குறிப்பு ெவற்றும் ெசல்லாததும் ஆகும். யூ-ட்யூப் அவர்களது ெதாடக்கத்
தைடயாைணைய ஏற்குமுன்பு தயாாிப்பாளர்கள் ெபாய்ச்சான்றுக் குற்றத்தின்கீழ்
தாங்கள்தான் படத்தின் ேநர்ைமயான ெசாந்தக்காரர்கள் என்று
உறுதியளித்திருந்தனர். தவறான தைடயாைண அனுப்பினால் அவர்களுக்கு
சட்டபூர்வ தண்டைன வழங்கப்படும் என்று ெதாியும் என்று உறுதிெமாழி
கூறியிருந்தனர். நான் பதிப்புாிைமைய மீறுகிேறனா என்பைத அறிய அவர்கள்
ஐந்து சாிபார்ப்புக் கட்டங்கைள, ஒவ்ெவான்றும் மீறைல உறுதிப்படுத்துகிறதா
என்று ேநாக்க ேவண்டும். ஒருேவைள அவர்கள் முட்டாள்களாக இருக்கலாம்.
ஆனால் என்ைனக் குற்றவாளி எனக்கூறி மிகுந்த ெதால்ைல ெகாடுத்துவிட்டனர்.
அதுதான் மிகவும் ேமாசம்.

எனக்கு ஒப்பந்தத்ைத அளித்தேதாடு, ேதசியக் காப்பகம் ஒரு உயர்ெதளிவு
வீடிேயாக் ேகாப்பிைன அனுப்புவதாகவும் கூறினர். நான் யூ-ட்யூப், இைணய
ஆவணக்காப்பக வீடிேயாக்கைள மறுபதிவிட்ேடன். அேமசான் டிவிடிையயும்
பதிவிட்ேடன். ேதசியக் காப்பகத்திலிருந்து வந்த வட்டியக்கியில் 28 நிமிட 163
ஜிகாைபட் ேகாப்பாக அந்த வீடிேயா மிகச் சிறந்த நிைலயில் இருந்தது. அைதயும்
பதிவிட்ேடன். சுருக்கப்படாத உயர்ெதளிவு வீடிேயா ேகாப்பிலிருந்து 276
நிைலப்படங்கைள எடுத்துப் பதிப்புாிைம அற்ற இருப்புப் படங்களாக
ெவளியிட்ேடன். அது ேதசியக் காப்பகத்தின் பணியாளர்க்கு ஒரு புதிய,
ஆர்வந்தரும் பயன்பாடாகத் ேதான்றியது. நான் ெதாடர்ந்து ேதசியக்
காப்பகத்துடன் பணி புாிந்து வருகிேறன். அவர்கள் திைரப்படத்திலிருந்து
கணினிப்படுத்திய பார்ைவ-நகல்கைள ேமலும் எனக்குத் தருவதாகக்
கூறியுள்ளனர்.

பதிப்புாிைம என்பது ஒரு பைழய பிரச்சிைன, ஓர் இருதரப்பு உடன்பாடு, அதில்
ெசாந்தக்காரர்களின் உள்ளடக்கத்ைத அத்து மீறிப் பயன்படுத்தித்
தவறிைழப்பதாகப் பலேபர் நிைனக்கிறார்கள். பதிப்புாிைம வழக்குகளில் எனது
அனுபவம் பலேபர் தங்களுக்குச் ெசாந்தமில்லாத உள்ளடக்கத்திற்கு உாிைம
ேகாருகிறார்கள் என்பேத. எனேவ அவர்களின் உாிைம ேகாரல்கள், குறிப்பாக அது
அரசாங்கத்தின் பணியாக இருந்தால், நுண்ணாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
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காங்கிரஸ்காங்கிரஸ்  ேபரைவயின்ேபரைவயின் ' 'தற்ெசயலானதற்ெசயலான' ' வீடிேயாவீடிேயா  காப்பகம்காப்பகம்

நான் உண்ைமயில் ◌ஃெபட்◌ஃபிளிக்ஸில் திரும்பச் ேசர்ந்ேதன். வீடிேயா துைறயில்
எனது ெதாடக்க ஆர்வம் காங்கிரஸின் (ேபரைவயின்) நடப்புகளில் இருந்தது. ஜான்
ெபாேடஸ்டா வுக்காகப் பணி புாிந்த ேபாது, இரண்டாண்டுகள் வைர எல்லாக்
காங்கிரஸ் நடப்புகைளயும் ஆன்ைலனில் ஒலிபரப்புத்-தரமான வீடிேயாக்களாக
ெவளியிட ஒரு திட்டத்ைத ேமற்ெகாண்ேடன். அைத 'ஐ-ஸ்ேபன்' (eye-span) என்று
அைழத்ேதன். இந்த திட்டத்ைத வலியுறுத்தி அைவத்தைலவர் நான்சி ெபேலாசிக்கு
அறிக்ைககள் அனுப்பிேனன். ேபரைவயின் பணியாளர் குழுைவயும் பலமுைற
சந்தித்ேதன்.

2010இல் ேபரைவயில் ெபரும்பான்ைம ெபற்று உள்வந்த குடியரசுக் கட்சியினாிடம்
ேபரைவ வீடிேயாைவ ஆன்ைலனின் ெவளியிட உதவி ெபற்ேறன்.
அைவத்தைலவர் ஜான் ேபாெயனர் தனது முதல் நாள் பணியின்ேபாேத,
அைவயின் ேமல்விசாரைணக் குழுவுக்கு அவர்களின் முழுைமயான ேசகாிப்ைப
ஆன்ைலனில் இடுவதற்கு உதவி ெசய்யேவண்டும் என்று எனக்குக் கடிதம்
அனுப்பினார். நடப்புகள் முடிந்தவுடேன, நடப்புகைளயும் எழுத்துக்
குறிப்புகைளயும் எனக்கு அவர்கள் அனுப்புமாறு ெசய்ேதன். பலேவறிடங்களில்
உயர்ெதளிவுைடய வீடிேயாக்கைள எப்படிப் பதிவிட ேவண்டுெமன்று
அவர்களுக்குக் கற்பித்தது மட்டுமல்ல, ேகட்க இயலாதவர்களுக்ெகன
எழுத்துக்குறிப்புகள் ேசர்ப்பதற்கும் கற்றுக் ெகாடுத்ேதன். ஆக, ேபரைவயின்
நிகழ்வுகள் எல்லாவற்றிற்கும் முதன்முதலாக ஓர் உயர்தரப்பதிவு எங்களிடம்
இருந்தது.

அைவயின் ேமல்விசாரைணக் குழுவின் ேசகாிப்புகைளயும் நான் பார்ப்பதற்குப்
ேபரைவயுடன் எனது ஒப்பந்தம் அனுமதித்தது. ஆனால் அைவயின் ஒலிபரப்பு
அரங்கிற்குச் ெசன்று அவர்கள் உதவிையக் ேகட்டேபாது, அவர்களுக்கு ேவறுபல
முக்கியப் பணிகள் இருப்பதாகக் கூறினார்கள். நாேன தகவைலப் படிெயடுத்துக்
ெகாள்ள முன்வந்ேதன். ஆனால் தகவல்கள் ெதாழில்முைற வடிவத்தில்
இருப்பதாகவும் நான் அைதப் படிக்க இயலாெதன்றும் கூறினர். ெகாஞ்சம் புகழ்ந்த
ேபசிய பிறகு, கமிட்டித் தைலவர் ெதாைலேபசியில் அைழத்த பின்னர், நான் படிக்க
இயலுமா என்று அறிவதற்காக எனக்கு ஒரு ேசாதைனவட்டிைன அனுப்புவதாகக்
கூறினர். வீடிேயாக்கைளப் ெபாறுத்தவைர, அவர்களது வட்டுகைளப் படிக்க
முடியாத அளவு முட்டாள் அல்ல நான்!

அடுத்து நடந்தது ஒரு ேவடிக்ைக. ேபரைவ ஒலிபரப்பு, ◌ஃெபடரல் எக்ஸ்பிரஸ்
வாயிலாக ஒரு இைணப்பிைய (ைபண்டைர) எனக்கு அனுப்பியது. அதில் 50 ப்ளூ-
ேர டிவிடி வட்டுகள் இருந்தன. திறந்து பார்த்தால், எனக்குத் ேதைவயான ேபரைவ
ேமல்விசாரைணக் குழுவுக்கான தகவல்கள் மட்டுமல்ல, ஒலிபரப்புத் தரத்தில் 600
மணிேநரத்துக்கு ேமலான எல்லாச் சமுதாயங்களுக்கும் ேதைவயான தகவல்கள்
இருந்தன என்று ேதான்றியது.
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நான் உடேன ஓடிப்ேபாய் ஆறு ப்ளூ-ேர ாீடர்கைள வாங்கி எனது ேமக்-
ெடஸ்க்டாப் கணினியுடன் இைணத்ேதன். தகவல்கைள ஒருேநரத்தில் ஆறு
வட்டுகள் வீதம் படிெயடுத்ேதன். இைணப்பிைய அன்றிரேவ கூாியர் வழியாக
வாஷிங்டனுக்கு அனுப்பிவிட்ேடன். ெதாடர்பாளாிடம் மறுநாள் ேபசி, நன்றி கூறி,
ேமலும் அவர்களிடம் தகவல் இருக்கிறதா என்று ேகட்ேடன். "ஆம், எங்களிடம்
இதுமாதிாி ஏராளமாக இருக்கிறது. இன்ெனான்று ேவண்டுமா? " ஆகேவ எனக்கு
மற்ெறாரு இைணப்பிைய அனுப்பினர்.

அந்தக் ேகாைட முழுவதும் அவர்கள் ேமலும் ேமலும் இைணப்பிகைள அனுப்பிக்
ெகாண்ேட இருந்தனர். நான் அவற்ைறப் படிெயடுத்துக் ெகாண்டு திருப்பி
அனுப்பிேனன். வாஷிங்டனுக்கு ேநாில் ெசன்று அவர்களிடம் ேவறு ஏதாவது
இருக்கிறதா என்று ேகட்ேடன். அவர்களது கருவியடுக்குகளின் பின்னால்
ஏராளமான வட்டியக்கிகள் உள்ளன என்று ெதாிந்தது. எனேவ ◌ஃெபட்எக்ஸ்
கைடயிலிருந்து சிப்பம் கட்டும் ஒட்டுகளும் ெபட்டிகளும் வாங்கி எல்லாவற்ைறயும்
ேர-பர்ன் கட்டடத்தின் நிலவைறக்குக் ெகாண்டுவந்து அனுப்புவதற்காகப்
ெபாதியாகக் கட்டி ைவத்ேதன்.

இந்தக் ேகாைடயின் முடிவுக்குள் காங்கிரஸ் நடப்புகளின் 14,000 மணிேநர
வீடிேயாக்கள் என்னிடம் இருந்தன. பிறகு நான் முன்ேனாக்கிச் ெசல்லேவண்டிய
திட்டங்கைளப் பற்றி விவாதிக்க ேபரைவத் தைலவாின் ெபாது-ஆேலாசகைரச்
சந்திக்க ேவண்டி ஏற்பட்டது. ேபரைவையத் தைலநகாின் நிலவைறப் பகுதி
யிலிருந்து சி-ஸ்ேபனுக்கும், பிறகு இைணய-2 ேபக்-ேபானுக்கும் 2.4 ஜிகாைபட்
ைலனால் இைணக்கின்ற திட்டத்ைத முன்ைவத்ேதன். இது ஒேரசமயத்திலான 48
நடப்புகைள ஒேர ேநரத்தில் ேநரைலயாக நாடு முழுவதற்கும் ஒலிபரப்புத்-தரத்தில்
வீடிேயா வாயிலாகப் பரப்ப அனுமதித்திருக்கும். அேதசமயம் இைணயக் காப்பகம்,
யூ-ட்யூப், உள்நாட்டுச் ெசய்தி நிைலயங்கள், பிறர் யாவருக்கும் காங்கிரஸின்
ெசயல்முைறகள் கிைடத்திருக்கும்.

பிற ேநாக்கங்களுக்காக ைவத்திருந்த் 42,000 டாலர் பணத்ைத நியமிக்கப்பட்ட
வன்ெபாருள் குறியாக்கிகள், ஈதர்ெனட் ஸ்விச்சுகள் மீது ெசலவழித்ேதன்.
எல்லாவற்ைறயும் அடுக்கில் அடுக்கி அந்த அைமப்பின் நிழற்படங்கைள எடுத்துக்
ெகாண்ேடன். "இெதல்லாம் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ெசலவும் ைவக்காது,
வன்ெபாருள் ஏற்ெகனேவ உள்ளதுதான், இந்த எல்லா விஷயங்கைளயும் 90
நாட்களில் ெசயற்பட ைவக்கலாம்" என்று விளக்கிேனன். அது பயன்படுத்தப்படத்
தயாராக இருந்தது.

ேபரைவ ஒலிபரப்பு நிைலயத்திலிருந்து வரும் வீடிேயாக்களில் உள்வரும்
◌ஃைபபர்கைள இைணக்கக்கூடிய இடமான அெமாிக்கத் தைலநகர அடித்தளத்தின்
மிகச் சாியான இடமும் எங்களுக்குத் ெதாியும். எங்கள் சந்திப்பு 2011 ெசப்டம்பாில்
நிகழ இருந்தது. நாம் இவற்ைறெயல்லாம் 2012 ஜனவாி அளவில் இயக்க முடியும்
என்று பணியாளர் குழுவுக்குக் கூறிேனன். அது காங்கிரஸின் இரண்டாவது
கூட்டம் ெதாடங்கும் ேநரம். தங்கள் தைலவாின் இயக்கமிக்க தைலைமக்கீழ்
முன்ேனற்றத்தின் மிகப் புதிய யுகத்தில் நுைழயும் ேநரமும் ஆகும். அைவ அதி-

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிகள்விதிகள்  மீதானமீதான  குறிப்புகுறிப்பு

165



பிாிதிறன் வீடிேயாக்கைள அெமாிக்காவின் ெசய்தி யைறகளுக்குள் ேநரடியாகக்
ெகாண்டுவந்தால் அைவ உள்நாட்டின் ஒவ்ெவாரு ெதாைலக் காட்சி
நிைலயத்திலிருந்தும் ஒளிபரப்பாகும். இது, "ஓர் அரசு-தனியார் கூட்டு, யாவருக்கும்
இலாபகரமானது" என்று ெதாிவித்ேதன்.

அலுவலில் இருந்தேபாது, அைவயின் ஒலிபரப்புநிைலயம் காங்கிரஸின் எல்லா
ஆவணங்கைளயும் தவறுதலாக அனுப்பிவிட்டது என்று தனியாக,
அைவத்தைலவாின் பணிக்குழாமிடம் குறிப்பிட்ேடன். நான் ஒரு தனிநபர் குழுவாக
ேவைல ெசய்து வந்ேதன் என்று நிைனத்த அவர்களுக்கு இது ஒரு ஆச்சாியமாக
இருந்தது. நமக்கிைடயில் முைறயான ெசயல்படு உடன்படிக்ைக இல்லாததாலும்,
தகவல்கள் அரசின் ேவைலகள், அைவ ெபாதுக்களத்தில் உள்ளைவ என்பதாலும்,
நான் இவற்ைறப் பதிவிட்டால் யாருக்ேகனும் ஏதாவது மறுப்பு இருக்கக்கூடுமா
என்று ேகட்ேடன். நான் அவர்களுக்காகச் ெசய்த அடுக்கின் நிழற்படங்கைளயும்,
அந்த அைமப்புப் பற்றிய விாிவான படங்கைளயும் அட்டவைணகைளயும்
அவர்களிடம் விட்டுவந்ேதன்.

பணிவிடுபாடு ேவடிக்ைகதான். காங்கிரஸின் நூலகம் மிக விாிவான
(விைலயுயர்ந்த) ஆடிேயா-வீடிேயா வசதிைய வர்ஜீனியாவில் ைவத்திருந்தார்கள்.
அைவயின் ஒலிபரப்பு நிைலயத்திலும், நிர்வாக அதிகாரத்திலும் அதிகமான
பணியாளர்கள் இருந்தனர். நூலகப் பணியாளர் ெதாகுதியினர் இெதல்லாம்
அவர்களுைடய பணி, காலப்ேபாக்கில் அவர்கள் இவற்ைறச் ெசய்திருப்பார்கள்
என்று உறுதியாகக் கருதினார்கள். அல்லது ெசய்யத் ெதாடங்கிவிட்டால் அைத
நன்றாகச் ெசய்யப் ேபாகிறார்கள். எவ்வாறாயினும், நான் அைதச் ெசய்வைத
அவர்கள் விரும்பவில்ைல என்று ெதளிவாகியது.

ஆகேவ முழுைமயாக இவ்ேவைலயிலிருந்து என்ைன நீக்கிவிட்டார்கள். காங்கிரஸ்-
நபர் லுங்ரன், அைவ நிர்வாகக் குழுவின் தைலவர். எனக்கு இனிேமல் தகவல்கள்
தரக்கூடாது என்று ஓர் ஆைண பிறப்பித்தார். நூலகம், மிகவும் ேமாசமான கீழ்-
அைலவாிைச ஒலிபரப்புத் தீர்ைவ நிறுவி, முழுச் ேசகாிப்பும் ெபாதுவில் எவருக்கும்
கிைடக்காமல் ெசய்ய மிகுந்த முயற்சி எடுத்துக் ெகாண்டது. முன்பு அவர்கள்
ெசய்தைதவிட (அவர்கள் ஒன்றுேம ெசய்யவில்ைல) இது பரவாயில்ைல என்றாலும்
மிக ேமாசமாகத்தான் இருந்தது. எனக்கு ேவைலயில்ைல. ஒரு வன்ெபாருள்
ெதாகுப்புதான் இருந்தது. அது உள்ளூர் இைணயச் சுழற்சிக் குவியலில் ஆறு
ஆண்டுகள் கழித்துச் ேசர்க்கப்பட்டது. எவ்வளவு வீண்!

ேபரைவ நிர்வாகக் குழுவுக்கான வழக்கறிஞர்கைள நான் சந்திக்க ேநர்ந்ததும் ஒரு
அபத்தமான விஷயம். நான் ஏற்ெகனேவ ெபற்ற தகவைலப் பயன்படுத்தலாம்,
ஆனால் எந்தக் குழுவின் வீடிேயாைவ ெவளியிடும் முன்பும் அந்தக் குழுவின்
தைலவர் அனுமதிையப் ெபறேவண்டும் என்பதற்கு ஓர் ஒப்பந்தம் எழுதலாம் எனக்
கூறித் தாைள எடுத்தனர். அவர்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தில் நான் ைகெயழுத்திட
ேவண்டும் என விரும்பினர். நான் மறுத்துவிட்ேடன்.
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எனது 14,000 மணிேநர வீடிேயா, இப்ேபாது இைணயக் காப்பத்தில் பத்திரமாக
உள்ளது. வீடிேயாக்களின் ஊேட ெசன்று 6390 நடப்புகளுக்கு ேமற்குறிப்புகைளயும்
இட்டுள்ேளன். நான் ைகெயாப்பமிடாத முட்டாள்தனமான ஒப்பந்தம் உள்ளிட்டு,
ேபரைவயுடன் எனது எல்லா மின்னஞ்சல்கைளயும் கடிதங்கைளயும் இைணயத்தில்
பதிவிட்டுள்ேளன்.

நீதியைவகள்நீதியைவகள்  எங்கள்மீதுஎங்கள்மீது  எஃப்எஃப்..பிபி..ஐஐ--ையைய ( (கூட்டாட்சிகூட்டாட்சி  அரசுப்அரசுப்  புலனாய்வுக்புலனாய்வுக்
கழகத்ைதகழகத்ைத) ) ஏவுகின்றனஏவுகின்றன

வீடிேயாவில் ேவைலெசய்வது மகிழ்ச்சியானதுதான், ஆனால் எனது முக்கிய
உத்ேதசம் அது அல்ல. என் கவைல சட்டத்தின்மீதுதான். என்ைனப் ெபாதுமக்கள்
எதிர்ப்பு என்பைத ஆராய்வதில் சட்டம்தான் ஆழமாகக் ெகாண்டு ெசன்றது. நான்
முன்னுதாரண வழக்குச் சட்டத்தில் ெதாடங்கிேனன். ஹார்வர்டு ேபராசிாியர் லாாி
ெலஸிக் உதவியுடன் ஒரு விற்பைனயாளாிட மிருந்து அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டின்
ேமல்முைறயீடுகளின் எல்லாப் பைழய ேகாப்புகைளயும் வாங்கிேனன். அந்தச்
ேசகாிப்புக்கு 600,000 டாலர் ெசலவானது. அக் ேகாப்புகைள இைணயத்தில்
பதிவிட்ேடன். இந்தக் கருத்துைரகள் இைணயத்தில் மாற்றமின்றி மக்களுக்கு
இலசமாகக் கிைடப்பது இதுதான் முதல்முைற. அந்தச் ெசலவுக்கு இது உசிதமான
ெசயல்தான்.

அெமாிக்க ேமல்முைறயீட்டு அைவகளுக்குப் பிறகு நான் அெமாிக்க மாவட்ட
நீதியைவகள்மீது கவனத்ைதக் குவித்ேதன். அைவ ேபசர் (PACER-நீதியைவ
மின்னியல் ஆவணங்களுக்குப் ெபாதுமக்கள் அனுமதி) என்ற அைமப்ைப
ைவத்திருந்தன. அது சுருக்கங்கள், கருத்துைரகள், தீர்ப்புகளின் பதிவு, பிற
விஷயங்கள் ஆகியவற்ைற மக்களுக்கு பக்கத்துக்கு எட்டு ெசன்ட் (இப்ேபாது
பத்துெசன்ட் வைர) கட்டணத்துக்கு அளித்தன. இது எனக்கு முட்டாள்தனமாகத்
ேதான்றியது. எனேவ ேபசர் ஆவணங்கைள "ேபசர் பற்றி அடிக்கடி ேகட்கப்படும்
ேகள்விகள் (எஃப்ஏக்யூ-FAQ)" என்ற விாிவான ெதாகுதி வாயிலாக மறுசுழற்சி
ெசய்ேதன். அது இந்த ேமாசமான அைமப்பின் ெபாருளாதார, ெதாழில்நுட்பக்
குைறகைள அலசியது.

இது நடந்தது 2008இல். விைரவில் என் ெதாைலேபசி அைழத்தது. அைழத்தவர்கள்
எம்ஐடி மாணவரான ஸ்டீவ் ஷூல்ட்ஸ் என்பவரும் அவர் ேதாழர் ஆேரான்
ஷ்வார்ட்ஸும். ஆேரான் அச்சமயத்தில் ஒரு ஆற்றல்மிக்க தனி-உைழப்பாளராக
இருந்தார். அவைர எனக்கு அவரது பன்னிரண்டு வயது முதேல ெதாியும். அவர்
லாாி ெலஸிகின் சீடர். ெதாழிற்சாைலகளின் முைறசாராக் கூட்டங்களுக்கு
அடிக்கடி வருபவர். ஐஆர்எஸ் ேபான்ற பல பிரச்சிைனகளில் ஆேரானும் நானும்
ஒன்றாகப் பணிெசய்திருந்ேதாம். இைணயக் காப்பகத்தின் திறந்த நூலக
அைமப்பிைன உருவாக்குவதில் என் முன்னாள் மைனவி ெரெபக்கா மாலமூதுடன்
ெநருக்கமாகப் பணிெசய்திருந்தார்.
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ஆேரானுக்கு எனது எஃப்ஏக்யூ பிடித்திருந்தது. அைத முைறப்படி மறுசுழற்சி ெசய்ய
நூலக அைமப்ைபப் பயன்படுத்த முடிவு ெசய்தார். ேபசாில் உலவ ஓர் எளிய
திட்டத்ைத ஸ்டீவ் தயாாித்திருந்தார். ஆேரான் அைதப் பயன்படுத்திப் பார்க்க
நிைனத்தார். நாடு முழுவதும் 20 நூலகங்களில் "சாதாரண" மக்கள் ேபசைரப்
பயன்படுத்தக் கருதுகிறார்களா என்பைத அறிவதற்காக நீதியைவகள் ஒரு
ேசாதைனச் ேசைவைய ஏற்படுத்தியிருந்தன. காங்கிரஸ் அலுவர்களுக்கு ேபசைரப்
பற்றிக் கடிதங்கள் ெதாடர்ந்து ஏன் வருகின்றன என்று அறிய அவர்கள் தந்த நீடித்த
அழுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட வில்லங்கம் இது. இரண்டாண்டுக்கான ஒரு முன்ேனாடிப்
புலனாய்வு இைதத் தடுக்க எளிய வழி என்று நீதியைவகள் நிைனத்தன.

ஸ்டீவினுைடய திட்டக்குறிகைள எடுத்து ஆேரான் ஒரு ெபாிய உலவு-திட்டம்
(க்ராலர்) எழுதினார். நூலக அைமப்பு கிைடப்பதற்கான ஏற்பு ஒரு எளிய நிைனவி
(குக்கீ) அடிப்பைடயில் அைமந்திருப்பைதக் கண்டார். இதன்படி வாரத்தில்
முதல்நாள் நூலகர் ஒரு முைனயத்தில் அமர்ந்து திறப்புச் ெசய்தால், ஒரு வாரம்
முழுவதும் எவர் ேவண்டுமானாலும் அமர்ந்து ேபசைரப் பயன்படுத்தலாம். இங்கு
ஆேரான் என்ன ெசய்தார் என்பது எனக்குத் ெதாியாது. ஆனால் சாக்ரெமண்ேடா
நூலகத்திற்கு வாரம் ஒரு முைற ஒரு ேதாழைர அனுப்பி நிைனவிைய நகல்ெசய்து
தனக்கு அனுப்பச் ெசான்னார். எப்படி ஆயினும் அவருக்கு ஒருவாரத்திற்கு ஒரு
நிைனவி கிைடத்தது. அதைன அவர் அந்த அைமப்பில் உலவப் பயன்படுத்த
முடியும்.

சில மாதங்கள் கழித்து, தனக்குக் ெகாஞ்சம் தகவல் கிைடத்திருப்ப தாகவும் என்
வழங்கியில் நுைழயலாமா என்றும் ஆேரான் ேகட்டார். நான் அப்படி எனது
கணினிகளில் எவரும் நுைழய அனுமதி அளித்ததில்ைல. ஆனால் ஆேரான் தனிச்
சிறப்பானவர், எனேவ அவருக்கு ஒரு கணக்கு ஏற்படுத்திக் ெகாடுத்ேதன், அைதப்
பற்றி அதிகம் நிைனக்கவில்ைல. பிறகு ஏறத்தாழ ஒரு மாதம் கழித்துப் பார்த்தால்,
அவர் 900 ஜிகாைபட் தகவைல வருவித்திருந்தார் என்று ெதாிந்தது. அது மிகப்
ெபாிய அளவு. ஆனால் அவர் முயற்சிமிக்கவர். எனேவ முற்றிலுமாக நான்
வியப்பைடயவில்ைல. அைதப் பற்றிக் குறித்துக் ெகாண்ேடன், ஆனால் எங்களிடம்
மிகுதியாக வட்டுகளில் இடம் இருந்ததால் அைதப்பற்றி மறுபடியும்
நிைனக்கவில்ைல.

பிறகு ஒரு ெதாைலேபசி அைழப்பு. ஆேரான் அைழத்திருந்தார். ேசாதைன நூலக
அைமப்ைப அரசாங்கம் திடீெரன்று மூடிவிட்டது. தாங்கள் தாக்குதலுக்கு
ஆளானதாக ஒரு அறிவிப்பு அனுப்பி எஃப்.பி.ஐ-ைய (அரசுப் புலனாய்வுக்
கழகத்ைத) அைழத்தது. அவர்கள் இருபது நூலகங்களிலும் ேசாதைனைய
மூடிவிட்டனர். தாங்கள் திருடப்பட்டதாக அவர்கள் கூறினர். இது கடுைமயான
குற்றச்சாட்டு.

…

பிறகு இரண்டு விஷயங்கள் நடந்தன. ஒன்று, எனக்கு ஒரு வழக்கறிஞைர
அமர்த்திக் ெகாண்ேடன், ஆேராைனயும் ஒருைர அமர்த்திக் ெகாள்ளுமாறு

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி

168



கூறிேனன். என்ன நடந்தது என்று இருவரும் ேநாக்கிேனாம். எதுவும் தவறாகச்
ெசய்ததாகத் ெதாியவில்ைல. நாங்கள் எந்த ஒப்பந்தத்ைதயும் ேசைவ
நிபந்தைனகைளயும் முறிக்கவில்ைல. ஒரு ெபாது முைனயத்திலிருந்து 900 ஜிபி
தகவைல எவரும் எடுக்க முடியும் என்று நீதியைவகள் நிைனத்திருக்காது என்பது
உண்ைம. ஆனால் நான் எஃப்.பி.ஐ-யிடம் "ஓர் அதிகாரவர்க்கப் பணியாளருக்கு
வியப்பளிப்பது ஒரு குற்றமில்ைல" என்று ெதாிவித்ேதன். இது ெபாதுத் தகவல்,
அைத நாங்கள் ஒரு ெபாதுச் ேசைவயிலிருந்து ெபற்ேறாம். நாங்கள் குற்றம்
அற்றவர்கள்.

இரண்டாவதாக, நாங்கள் தகவல்கைள அந்தரங்க மீறல்களுக்காக அழுத்தமாகப்
பார்க்க ஆரம்பித்ேதாம். நீதியைவ ஆைணகளுக்கு எதிராக, சமூகப் பாதுகாப்பு
எண்கள், முதிர்ச்சியைடயாச் சிறார்களின் ெபயர்கள், அந்தரங்கத் தகவலாளர்களின்
ெபயர்கள், சட்ட அதிகாாிகளின் வீட்டு முகவாிகள், ெவளிப்படுத்தக் கூடாத
மருத்துவ நிைலைமகளின் தனிநபர்க் குறிப்புகள் ேபான்றவற்ைற ெவளிப்படுத்தும்
ஆயிரக் கணக்கான ஆவணங்கைளக் கண்ேடன்.

இைதச் ெசய்வதற்கு எனக்கு இரண்டு மாதங்கள் ஆயின. தணிக்ைக முடிவுகள்
எழுதிமுடிக்கப்பட்டு, சான்றிட்ட கடிதங்கள் 32 மாவட்ட நீதியைவகளின் தைலைம
நடுவர்களுக்கும் அனுப்பப் பட்டன. அவர்கள் தணிக்ைககைள முதலில்
புறக்கணித்தார்கள். ஆனால் நான் அனுப்பிக் ெகாண்ேட இருந்ேதன். ஆனால்
மூன்றாவது முைற ெபாிய சிவப்பு எழுத்துகளில் "மூன்றாவது இறுதி அறிவிப்பு"
என்று அச்சிட்டு அனுப்பிேனன். அெமாிக்க மாவட்ட முதன்ைம நீதிபதிக்குக் கடிதம்
எழுதுவதில் சற்ேற மாியாைதக் குைறவுதான் இது, ஆனால் அவர்கள் கவனத்ைதப்
ெபற்றது.

அெமாிக்க ெசேனட்டும் இைத கவனித்தது, நாட்டிலுள்ள நீதிபதிகள்
சம்ேமளனத்துக்கு மிகக் கடுைமயான ெசாற்களில் ஒரு கடிதம் அனுப்பியது. தங்கள்
அந்தரங்க நடவடிக்ைககளில் நீதியைவகள் சில சிறிய மாற்றங்கைளச் ெசய்தன.
ஆனால் சில நடுவர்கேளனும், நல்ல முைறயில், இந்தப் பிரச்சிைனைய தீவிரமாக
எடுத்துக் ெகாண்டார்கள். ஆனால் ெபரும்பகுதி, எந்த மாற்றமும் நிகழவில்ைல.
இலவசக் கிைடப்புத் திட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. நீதியைவகள் தங்கள் கட்டணத்ைத
உயர்த்தின.

எஃப்பிஐ ஆேரானின் வீட்ைட கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தியது, அவைர
ேநர்முகங்களுக்கு வருமாறு அைழக்க முயன்றது. ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டார்.
எஃப்பிஐ நீதியைவகளுக்கு நாங்கள் எத் தவறும் ெசய்யவில்ைல என்று கூறியது.
அதற்குப் பிறகு நியூ யார்க் ைடம்ஸ் இதழ் இைதப் பற்றிய ெசய்திக்கைதைய
ெவளியிட்டதும், நீதியைவகள் எஃப்.பி.ஐைய மறுபடியும் அைழத்து மீண்டும் நன்கு
ேநாக்குமாறு கூறின. ஆனால் பார்ப்பதற்கு ஒன்றுமில்ைல ஆதலின் எஃப்.பி.ஐ
நீதியைவகைளத் தங்கள் நடவடிக்ைககைள விட்டுவிடுமாறு கூறிவிட்டது.

…
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இச்சமயத்தில்தான் நான் குடிமக்கள் எதிர்ப்ைபப் பற்றி தீவிரமாகப் படிக்கத்
ெதாடங்கிேனன். காந்தியும் மார்ட்டின் லூத்தர் கிங்கும் எதிர்ெகாண்ட வைகயான
அபாயங்கைள நாங்கள் சந்திக்கவில்ைல என்பது எனக்குத் ெதாியும். உடல்ாீதியான
துன்புறுத்தலுக்கு அச்சுறுத்தும் சட்ட அதிகாாிகேளா சட்டபூர்வமற்ற
கண்காணிப்பாளர்கேளா இல்ைல. சமூகநீதிக்கான ேபாராட்டத்ைத விட
'சட்டத்தின் எழுத்துப் பிரதி கிைடப்பது' என்பது ஒரு சாதாரண உலகியல் நடப்பு.
அது ஒன்றும் ஒரு நாட்டு மக்கைள விடுவிப்பது ேபான்ற ெசயலல்ல.

அரசு அைமப்பு இயங்கும் முைறைய மாற்றுவதற்கான முயற்சி எங்கள் பணி.
எங்களுக்கு முன் இதுேபான்ற பணிகளில் பங்ேகற்ேறாாிடமிருந்து நாங்கள் கற்றுக்
ெகாள்ள ஏராளமாக இருந்தது என்பது ெதாியும். மாற்றத்ைதப் பயன்மிக்கதாக
எப்படி ஆக்குவது என்பைதயும் நான் ெதாிந்து ெகாள்ளேவண்டும். சுவாில்
தைலைய ேமாதிக் ெகாள்வேதா காற்றாைலையப் பிடித்து உலுக்குவேதா
மாற்றத்ைத உருவாக்காது. பழங்காலத்தில் இது எப்படி நிகழ்த்தப் பட்டது
என்பைதயும், இன்ைறய நடப்ைபப் பற்றி வருத்தப் படுவைதவிட, எதிர்காலத்தில்
மாற்றத்ைதச் ெசய்வது எப்படி என்பைதயும் ேமலும் நான் அறிய ேவண்டும்.

இந்த ஆய்வு 2011 வாக்கில் ேமலும் கடுைமயாகியது. நான் முன்னுதாரண
வழக்குகைள அல்ல, இப்ேபாது சட்டத்திற்குத் ேதைவயான ெதாழில்நுட்பத்
தரங்கள் மீது கவனத்ைதக் குவிக்கத் ெதாடங்கி யிருந்ேதன். தாங்கள்தான்
சட்டத்துக்குச் ெசாந்தக்காரர்கள் என்று நிைனத்த தனியார்கள் இதனால் பல
மில்லியன் டாலர் வருமானம் ெபற்று வந்தனர். அவர்கள் நிச்சயமாகப் ெபாிய
சண்ைடயில் ஈடுபடப் ேபாகிறார்கள். என்மீது வழக்கு எதுவும் இல்ைல, ஆனால்
சில இலாபேநாக்கற்ற தர அைமப்புகளுக்குள் மிகுந்த பயவுணர்ச்சி இருந்தது
என்பதும் மாற்றத்ைத எந்த வைகயிலும் எதிர்க்க முற்படுவார்கள் என்பதும்
எனக்குத் ெதாியும்.

இைடயில் ேவெறான்று நடந்தது. ஆேராைனக் ைகது ெசய்தார்கள். ேஜஸ்டார்
(JSTOR) என்ற அைமப்பிலிருந்து மிகுதியான எண்ணிக்ைகயில் ஆராய்ச்சிக்
கட்டுைரகைள அவர் இறக்கம் ெசய்திருந்தார். அவருக்கு எம்ஐடியில் விருந்தினர்
தனிஉாிைமகள் இருந்ததால் இைதச் ெசய்தார். ெபாதுவாக ஆேரான் ேபான்று
தீட்சண்ய புத்தியுள்ளவர்கைள ெசாற்ெபாழிவு ெசய்ய அைழப்பதுதான் வழக்கம்.
ஆனால் எம்ஐடி ேபாலீைஸ அைழத்தது. இைதேயதான் எம்ஐடி வைலத்தளத்ைத
நடத்திய என் நண்பர் ெஜஃப் ஷில்லைர நான் அைழத்தேபாதும் கூறினார். ஆனால்
வைலத்தளம் இப்ேபாது ஷில்லர் பார்ைவயில் இல்ைல. ேவெறாருவர் அைத
நடத்திக் ெகாண்டிருந்தார். ஆனால் ேபாலீைஸ அைழத்தாயிற்று. இப்ேபாது
பின்வாங்க முடியாது. நடந்தது நடந்துவிட்டது.

அெமாிக்க அட்டர்னியிடம் இந்த வழக்ைக ேபாலீஸ் ஒப்பைடத்தது. அவர் இைத
ஒரு முன்னுதாரணமாக ஆக்க ேவண்டுெமன்று நிைனத்து, ஆேரான்மீது 13
கடும்பழிகைளச் சுமத்தினார். அவற்றின் விைளவு மிகப் ெபாிய அளவு அபராதமும்,
பத்தாண்டுகளுக்கு ேமலாகச் சிைறவாசமும். கடுங்குற்றம் என்பது
வாக்குாிைமையயும் தைடெசய்யக்கூடியது என்பது ஆேராைன அச்சுறுத்துவதாக
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இருக்கும். ேமலும் விடுதைலக்குப் பிறகு அவர் கணினிையேயா
வைலத்தளத்ைதேயா ெதாடக்கூடாது என்ற உத்தரவும் இருக்கும். ஆேராைனப்
ேபான்றவர்க்கு இது மிக பயங்கரமானது. அெமாிக்க அட்டர்னி இைத முழுவீச்சில்
ெகாண்டு ெசல்வதாக இருந்தார். ஆேரானின் அட்டர்னியிடம் சிைறத்தண்டைன
இன்றி இைத ெவறும் முைறயீட்டு ேபரமாகக் ெகாள்ளப் ேபாவதில்ைல என்று
கூறிவிட்டார்.

ஆேரான் ெசய்தது அதிக எண்ணிக்ைகயிலான கட்டுைரகைள இறக்கம்
ெசய்ததுதான். அவ்வாறு இறக்கம் ெசய்வதும் ேஜஸ்டாாின் ேசைவயில்
உள்ளதுதான். வளாகச் ேசைவயின் ஒரு பகுதியாக எந்த மாணவரும் ேஜஸ்டார்
இதழ்க் கட்டுைரகைளப் படிக்க அனுமதி உண்டு. பிரச்சிைன, ஆேரான் மிக
ேவகமாகப் படித்தார் என்பதுதான். இது சாட்டுவதற்குாிய ஒரு குற்றமா என்பது
இன்னும் எனக்கு விளங்கவில்ைல.

ஆேரான் இன்னும் அந்தக் கட்டுைரகைள ெவளியிடவில்ைல. ஆனால் அதுதான்
நிகழும் என்று அெமாிக்க அட்டர்னி உறுதியாக இருந்தார். நான் அப்படி
நிைனக்கவில்ைல. ஆேரான் ேபசர் ஆவணங்கைள இறக்கம் ெசய்தேபாது,
அவற்ைற எனக்கு அளித்து ேசாதித்து ெவளியிடச் ெசான்னார். அவர்
வழங்கி(ெசர்வர்)கைள நடத்தவில்ைல. ஆகேவ என்ைனேயா ப்ரூஸ்டர் ேபான்றவர்
கைளேயா சார்ந்திருந்தார். ேஜஸ்டார் தகவல்கைள அவர் ெவளியிட எந்த
முயற்சியும் எடுக்கவில்ைல.

ஒருேவைள பின் எப்ேபாேதா ஒரு காலத்தில் அைத ெவளியிட அவர் நடவடிக்ைக
எடுத்திருக்க முடியும். ஆனால் அதற்கு இப்ேபாது எவ்விதச் சான்றுமில்ைல.
நிச்சயமாக என்ைனப் ேபான்ேறா, இைணயத்தில் இருந்த அவரது நண்பர்கைளப்
ேபான்ேறா எவேராடும் ேசர்ந்து அல்லாமல் அத்தைகய நடவடிக்ைகைய அவரால்
எடுக்க இயலாது.

முன்னேர அவர் ேமற்கிலிருந்து மிகுதியான எண்ணிக்ைகயில் சட்டப் பத்திாிைகக்
கட்டுைரகைள இறக்கம் ெசய்திருந்தார். அவர் அவற்ைறயும் ெவளியிடவில்ைல.
மாறாக, அவர் ஒரு ெபாிய தகவல் பகுப்பாய்வு ெசய்து சட்டப் ேபராசிாியர்கள்
தங்களுக்கு ேவண்டிய கூட்டுக்குழுமங்களிடமிருந்து 'சுற்றுச் சூழல் சீர்ேகட்ைட
உண்டாக்குவதன் சட்ட ஏற்பு' ேபான்ற பிரச்சிைனகளில் அவர்களுக்கு ஆதரவாக
நீதிமன்றங்களில் உதவக்கூடிய கட்டுைரகைள எழுதி எவ்விதம் நன்ெகாைடகள்
ெபற்றார்கள் என்ற ஆதாரபூர்வக் கட்டுைரைய எழுதினார்.

எனக்கும் அவருக்கும் ெநருக்கமான ெபாது நண்பரான கிேள ஜான்சனிடம்
தட்பெவப்ப மாறுபாட்டு ஆய்வில் ஊழல் நடந்ததற்கான சான்றுகைள ேஜஸ்டார்
கட்டுைரகளில் ேதடப் ேபாவதாக ஆேரான் ெதாிவித்தார். ைகதுெசய்யப்பட்ட
பிறகு, கிேளயிடம் அவர் ேபசிய உைரயாடைலப் பல ஆண்டுகள் கழித்தும் கிேள
நிைனவு ைவத்திருந்ததன் படி, "ஆம், தகவல் இலவசமாகத்தான் இருக்கேவண்டும்,
ஆனால் தட்பெவப்ப மாற்றக் கட்டுைரகளுக்கு எவ்வளவு அன்பளிப்புக்
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ெகாடுத்தார்கள் என்பைதப் பற்றித்தான் நான் கட்டுைர எழுதப் ேபாகிேறன்"
என்றாராம். ஆேரான் இப்படிச் ெசால்லக் கூடியவர்தான்.

ஆேரான் ைகது ெசய்யப்பட்டு, ெதாழில்நுட்பத் தரங்கள் பிரச்சிைனயில் ேமலும்
ேமலும் ஆழமாக ஆராய முற்பட்டேபாது, நான் சாியாகத் தூங்கவில்ைல.
எண்ணற்ற இரவுகள் தூக்கமின்றிப் படித்துவந்ேதன். 2013 ஜனவாியில் ஆேரான்
தற்ெகாைல ெசய்துெகாண்டார். இைணயவைலயகம் முழுவதும் அவருக்காக
இரங்கியது. குறிப்பாக அவருடன் ேசர்ந்து பணியாற்றும் உாிைமயும் ெகௗரவமும்
ெபற்ற எங்கைளப் ேபான்ற அைனவரும் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தனர். நான் இன்னும்
துக்கப் படுகிேறன்.

இந்துஇந்து  சுயராஜ்யம்சுயராஜ்யம்

1909இல் காந்தி எழுதிய புத்தகம் 'இந்து சுயராஜ்யம்'. அவர் லண்டனிலிருந்து
கப்பலில் திரும்பி வந்துெகாண்டிருந்தார். ெதன் ஆப்பிாிக்காவில் தீவிரமாகச்
ெசயலில் ஈடுபட இருந்தார். அவரது சத்யாக்கிரகப் ேபாராட்டம் அதிர்வு தரத்தக்க
ெவற்றியில முடிந்தாலும் மிகுந்த கஷ்டமும் தியாகமும் அதற்குத் ேதைவப் பட்டன.
தமது நம்பிக்ைககைளயும் அறிைவயும் ேநர்ப்படுத்திக் ெகாள்ள
முயன்றுெகாண்டிருந்தார் என நிைனக்கிேறன். எஸ்எஸ் கில்ேதானா ேகசில் என்ற
அந்தக் கப்பலில் ஒன்பது நாட்கள் காந்தி ேவகமாக எழுதிக் ெகாண்ேட இருந்தார்.
வலதுைக ேசார்வைடந்தேபாது இடது ைகயில் எழுதினார். அவர் அப்புத்தகத்ைத
ெவளியிட்டேபாது அதன்மீது ெகாட்ைட எழுத்துகளில் "தனியுாிைமக் காப்பு
இல்ைல" என்று எழுதினார்.

அந்தப் புத்தகம் விசித்திரமானது, ஆனால் அறிவுசான்றதும் கூட. காந்திக்குப் பல
சிந்தைனகள் இருந்தன. சிலவற்ைற அவரது நண்பர்களால் புாிந்துெகாள்ள
முடிந்தது, பிறவற்ைறப் புாிந்துெகாள்ள முடியவில்ைல. ேநருவும் தாகூரும் அந்தப்
புத்தகத்ைத விரும்பவில்ைல. "மருத்துவமைனகள் பாவங்கைளப் பரப்பும்
நிறுவனங்கள்" ேபான்ற சில சிந்தைனகள் இன்றும் எனக்குப் ைபத்தியக்காரத்
தனமாகத் ேதான்றுகின்றன. இப்படிப்பட்ட கடுைமயான கூற்றுகளிலும் காந்திக்கு
நிச்சயமாக ஏேதா ேநாக்கம் இருந்திருக்க ேவண்டும். புத்தகத்தின் ஒவ்ெவாரு
ெசால்ைலயும் நீங்கள் ஏற்காவிட்டாலும், இந்தியாவும் இந்தியர்களும் சந்தித்தாக
ேவண்டிய பிரச்சிைனகளின் உறுதியான பட்டியல் ஒன்ைறயும், அந்தப்
பிரச்சிைனகைள எப்படித் தீர்ப்பது என்னும் உறுதியான ெகாள்ைகையயும்
அப்புத்தகம் முன்ைவக்கிறது.

ஒரு விைடைய காந்தி அளிக்கிறார். அது சாியான விைடயாக இல்லாமல்
இருக்கலாம். ஆனால் அது மட்டுேம விைட அல்ல. ஆனால் ஒத்திைசவான விைட.
ஒருேவைள உலகில் அடிப்பைட மாற்றத்ைத உருவாக்குவது எப்படி என்பது பற்றி
அவரது முழுைமயான முதல் விைடயாகலாம். அவர் அந்த மாற்றம் எப்படி
நிகழேவண்டும் என்பைத மாற்றி மாற்றி எழுதிக் ெகாண்டிருந்தார். அவரது
சிந்தைனகள் எப்படிப் பாிணமித்தன என்பைதயும் அவரது எழுத்தின்
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பிரம்மாண்டமான வீச்ைசயும் அவரது எழுத்துகளின் 100 பாகங்களின் ெதாகுப்பு
காட்டுகிறது. இந்து சுயராஜ்யம் எனது புத்தக அலமாாியில் சிறப்பிடம் ெபறுகிறது.
அதில் ஆற்றல்மிக்க ெசய்தி ஒன்று அச்சிேல உள்ளது. அச்சுப் பிரசுரத்தின்
ஆற்றைலயும், ஏன் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் சிந்தைனகைளப் பரப்ப அச்சாளர்
ஆகேவண்டும் என்பைதயும் அது காட்டுகிறது.

இந்து சுயராஜ்யத்ைதப் படித்ததிலிருந்து சுயாட்சி விதி என்ற ெசாற்கள் என்
மனத்தில் சுழன்று ெகாண்ேட இருந்தன. இந்து சுயராஜ்யம்-அதாவது இந்தியச்
சுயாட்சி, புலன்களுக்கு எட்டுவதும் ெபாியதுமான ஓர் இலக்கு. ெபாியெதாரு
அபிலாைஷதான், ஆனால் அதில் சிறிதளேவனும் அைடயவும் முடியும். ெகாஞ்சம்
நிஜமானது. ெகாஞ்சம் பருைமயானது. ஆகும். சுதந்திரப் ேபாராட்டத்தின் ஒரு
முக்கியக் குறியீடு அது. ெசாற்கள் முக்கியமானைவ, இந்து சுயராஜ்யம் என்பது
ேகட்டவர்களுக்கு ஏேதா ஒன்ைற அர்த்தப்படுத்தியது. அந்தச் ெசாற்கள், ஒரு
ெபாிய, ெபாதுவான ேநாக்கத்திற்கு அைடயாளமாயின.

காந்தி பிற கருத்துகைளயும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். சத்யாக்கிரகம் என்பது
ேபாராட்டம்தான். ஆனால் ெவறும், நன்ைமக்கு எதிரான, வீணான, சுற்றிவைளத்த
ேபாராட்டம் அல்ல. அது ஒரு குறித்த இலக்கிற்கான ேபாராட்டம். உப்பு
எடுப்பதுேபான்ற, ஒரு குறித்த கட்டுப்பாட்டிைன மீறுவதற்காக, பருைமயான
இலக்கிைன உைடய ஒன்று.

சத்யாக்கிரகத்திற்கு ஆழமாக ஆயத்தம் ெசய்ய ேவண்டும். மக்கள்
பிரச்சிைனகைளப் பற்றி நன்கு அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். சத்யாக்கிரகத்திற்குக்
ெகாள்ைக ேவண்டும்: காந்தி கடைல ேநாக்கி நடப்பதற்கு முன்னர், அரசப்
பிரதிநிதிக்குத் தம் ேநாக்கத்ைதத் ெதாிவித்தார். சத்யாக்கிரகத்தில் கவனக்
குவிப்ேபாடு இருக்க ேவண்டும். முதல் இலக்ைக அைடந்த உடேன, அைத நீட்டக்
கூடாது. ெவற்றிையப் ெபற்ற பிறகு, மற்ெறான்றிற்குச் ெசல்லேவண்டும்.
சத்யாக்கிரகப் ேபாராட்டம் என்பது சுயராஜ்யம் ேபான்ற ஒரு ெபாிய இலக்கிைனப்
பின்னணியாகக் ெகாண்ருக்க ேவண்டும் என்பது மிகமுக்கியம்.

காந்தியிடமிருந்து இந்தச் ெசய்திகள் ெதன் ஆப்பிாிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும்
பரவின. இந்தச் ெசய்திகள் காந்தியிடமிருந்து மண்ேடலாவுக்கும்
ெகன்யாட்டாவுக்கும், நிக்ருமாவுக்கும், ஆப்பிாிக்கா முழுவதும் பரவின.
காந்தியிடமிருந்து இச் ெசய்திகள் லூத்தர் கிங்குக்கும் அெமாிக்காவில் கருப்பின
நீதிக்கான ேபாராட்டத்திற்கும் பரவின. இந்தச் ெசய்திகள் உலகத்ைத மாற்றின.

ஓர்ஓர்  அைடயாளமாகவும்அைடயாளமாகவும்  இலக்காகவும்இலக்காகவும்  இருக்கும்இருக்கும்  சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி

சுயாட்சி விதி என்பது நமது விதிப்புத்தகங்கள் திறந்திருக்க (ெவளிப்பைடயாக)
ேவண்டும் என்று எனக்கு அர்த்தப்படுகிறது. இைணயம் உலைக மாற்றியிருக்கிறது.
அது உலகத்ைத மாற்றக் காரணம் திறந்த மூலாதார ெமன்ெபாருள்கைளயும் திறந்த
வைரமுைறகைளயும் அது ெகாண்டுள்ளது. வைரமுைறக் குறிப்புகைளப் படிக்க
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ஒருவர் ேநரம் ெசலவிட்டால், எவராயினும் இைணயம் எவ்விதம் ேவைல
ெசய்கிறது என்பைத அறியலாம். வைரமுைறக் குறிப்புகள் அைனவருக்கும்
கிைடக்கின்றன.

இைணயம் என்பது முடிவுக்கு வந்துவிட்ட ஒன்றல்ல. நான் 1980களில்
இைணயத்தில் ேவைலெசய்யத் ெதாடங்கியேபாது, பல வைலத்தளங்கள் இருந்தன.
ெபாிய கூட்டுக்குழுமங்களும் அரசாங்கங்களும் உதவுகின்ற சர்வேதசத்
தரப்படுத்தல் அைமப்பின் தைலைமயின் கீழ் இருக்கின்ற அதிகாரங்களால் ஒரு
வைலத்தளம் உருவாக்கப் பட்டுக் ெகாண்டிருந்தது. அது ஓபன் சிஸ்டம்ஸ்
இண்டர்கெனக் ஷன் (ஓஎஸ்ஐ) என்று அைழக்கப் பட்டது. அவர்கள் பின்பற்றிய
மாதிாியைமப்பு இன்றுள்ள தரநிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அேததான்.
வைரமுைறக் குறிப்புகள் மிக இரகசியக் கட்டுப்பாட்டுச் ெசயல்முைறயில்
உருவாக்கப் பட்டன. அதன் வாயிலாகப் ெபற்ற ஆவணங்கள் அதிக விைல
உள்ளைவயாக இருந்தன. தனியாாிடமிருந்து உாிமம் இன்றி இலவசமாக அவற்ைற
நகல் எடுக்க முடியாது.

கணினி வைலத்தளங்கள் பற்றி அப்ேபாது நான் ெதாழில்முைறப் பார்ைவப்
புத்தகங்கள் எழுதிக் ெகாண்டிருந்ேதன். அதற்கு அந்த ஓஎஸ்ஐ ஆவணங்கைள மிக
அதிகமாக வாங்க ேவண்டி யிருந்தது. கணினி விற்பைனச் சஞ்சிைககளுக்கும் நான்
பத்திகள் எழுதிவந்ேதன். என் பத்திககள், வைலதளத் தரங்களின் உயர்ந்த விைலயும்
இரகசியச் ெசயல்முைறயும் எப்படி இந்தப் புதிய ெதாழில்நுட்பத்தின்
உள்ளாற்றைல அழித்துக் ெகாண்டிருந்தன என்பது பற்றிேய இருந்தது.

இைடயில், தற்காலிகமாகச் ேசர்ந்த ெபாறியியலாளர் குழு ஒன்று, இைணயப்
ெபாறியியல் பணித் திட்பம் (ஐஈடிஎஃப்) என்ற அைமப்ைப உருவாக்கியது. இக்குழு
தானாக அைமந்த ஒன்று. இதன் எல்லா வைரமுைறகளும் திறந்தைவயாகவும்
இலவசமாகக் கிைடப்பைவயாகவும் இருந்தன. மிக முக்கியமாக, அது 'ெசயல்படு
விதி' என்பதன் அடிப்பைடயில் அைமந்திருந்தது. அதாவது, நீங்கள் இைணயச்
ெசயல்முைற யின் சில கூறுகைளத் தரப்படுத்த ேவண்டும் என்று ஒரு வல்லுநர்
கூட்டத்தில் நுைழய முடியாது. உதாரணமாக மின்னஞ்சல் தைலப்புகளின்
அைமப்ைப மாற்ற ேவண்டும் என்ற உங்கள் முன்ெமாழிைவ முதலில் நீங்கள்
ெசயல்படுத்திப் பார்க்காமல் ேகார முடியாது. இைணயத்தின் வைரமுைறகள்
உண்ைமயாக ேவைலெசய்யும் விஷயங்கள்மீது அைமந்திருந்தன. ஆனால் ஓஎஸ்ஐ,
கூட்டுக்குழும திட்டங்களின் ேபாில் அைமந்திருந்தது.

இைணய வைரமுைறகளில் எனது ெகாைட மிகச் சிறியது. ஆனால் ஐஈடிஎஃப்-இல்
நான் அதிக ேநரம் ெசலவழித்ேதன். அது அரசாங்கப் பிரச்சிைனகளில்
பணிெசய்வதில் முடிந்தது. அெமாிக்கப் பாதுகாப்புத் துைற மற்றும் பிற
முகைமகளின் அரசாங்க உபயதாரர்களிடமிருந்து அைமப்பின் இறுதிக்
கட்டுப்பாட்டிைனப் பறிக்கும் தீவிரவாதிகளின் குழுவில் நான் இருந்ேதன்.
அவர்கள் இன்னும் இைணயக் கட்டுமானக் கழகம் ேபான்ற ேமற்பார்ைவ
அைமப்புகைள நியமிப்பவர்களாகவும் கீழிருந் ேமற்ெசல்லும் (பாட்டம்-அப்)
நிர்வாகத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்பவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.
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கூட்டங்களுக்கு வரும் நபர்கள் தங்கள் ெசாந்தப் பார்ைவகைள முன்ைவப்பவர்கேள
ஒழியத் தங்கைளப் பணியமர்த்திேயார் பார்ைவகைள அல்ல என்பது ேபான்ற
ைமய விதிகைள நாங்கள் கைடப்பிடித்ேதாம். யார் ேவண்டுமானாலும்
பங்ேகற்கலாம், விண்ணப்பேமா உறுப்பினராதேலா இங்கு இல்ைல. ேமலும்
ஐஈடிஎஃப் தகவல்தளத்ைத உருவாக்கிய ஆவணங்கைள எப்படிப் ெபறுவது, எனது
உடன் பணியாளரான மார்ஷல் டி. ேராஸ்-உடன் ேசர்ந்து தரங்களுக்கான
ெமாழிைய எப்படி உருவாக்குவது என்ற பிரச்சிைனயில் அதிக ேநரம் ெசலவிட்டுக்
ெகாண்டிருந்ேதன். அந்த ெமாழி இன்றும் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

ஓஎஸ்ஐக்கு எதிரான ேபாராட்டத்தில் இைணயம் ெவன்றது. தீர்க்க முடியாத ெபாிய
பிரச்சிைன ேபால ஏதாவது வரும்ேபாது நமது திறந்த வைலத்தளம் எப்ேபாதுேம
ஒரு தீர்ைவக் ெகாடுத்துவிடும், யாராவது ஒரு பட்டதாாி இைளஞன் இன்னும்
சாியான முைறயில் ெசய்கின்ற வழியுடன் அதில் வந்துவிடுவார் என்பைத நாங்கள்
கண்ேடாம். நமது ெபருங்கனவுகைள எல்லாம் இைணயம் கடந்துவிட்டது. அதன்
வளர்ச்சிக்குக் குறுக்ேக நாம் நிற்கலாகாது என்பதற்காகச் சிரமப்பட்ேடாம்
என்பதில் எங்கள் பணி இருக்கிறது. ஓஎஸ்ஐ தளம் அந்தப் பாடத்ைதக்
கற்கவில்ைல. இப்ேபாது வரலாற்றில் அவர்கள் ஓர் அடிக்குறிப்பாக
இருக்கிறார்கள்.

…

சுயாட்சி விதி இைணயம் ேபான்று முற்றிலும் சுதந்திரமானது. ஆனால் நாம் ேமலும்
ேமலும் திட்டங்களுக்கான தடுப்புச் சுவர்கைள மிகுதியாகக் காண்கிேறாம்.
லினக்ைஸ நீங்கள் பயன்படுத்தினால், உங்கள் கணினி எவ்விதம் ெசயல்படுகிறது
என்று அறியமுடியும். ஆனால் உங்கள் ஐ-◌ஃேபானின் மூலக் குறியீட்ைட நீங்கள்
பார்க்க முடியாது. இைணய வைரமுைறக் குறிப்புகள் திறந்தைவ. ஆனால்
ேசைவகள் அதிபயங்கரமாக ைமயப்படுத்தப்பட்ட மூடிய ேசைவகைள ேநாக்கிச்
ெசல்கின்றன. இைணய நடுநிைலத் தன்ைமக்காக ெதாடர்ந்து ேபாராடி
வருகிேறாம். ஆனால் ெபருமளவு இைணயம் திறந்திருக்கிறது. அவ்வாேற இருக்க
நாம் ேபாராடியாக ேவண்டும். எனினும் நல்லது ெசய்ய விடாமல் தைலகீழாக்கி,
அைத மூடிவிடக்கூடிய ேபாலிச் ெசய்திகள், ேமாசமான சுயெசயலிகள் (அப்யூசிவ்
பாட்), பிற அைடயாளங்கள் ேபான்றவற்றின் தாக்குதலுக்கு இைணயம்
உள்ளாகியிருக்கிறது.

நமது பார்ைவகைளத் திறந்த வைலத்தளம் என்பதற்கும் ேமலாக ைவத்து, இேத
தத்துவங்கைள நமது வாழ்க்ைகயின் பிற பகுதிகளிலும் ெசயல்படுத்த ேவண்டும்.
சுயாட்சி விதி சட்டத்திற்கும் ெபாருந்துவதுதான். நாம் நம்ைம ஆள உருவாக்கும்
சட்டங்கைளப் ெபறுவெதன்பது முழுைமயின்றி, ெதாழில்நுட்பக் குைறபாட்டுடன்,
விைலயதிகமாக இருக்கும்ேபாது நாம் எப்படி ஒரு உண்ைமயான ஜனநாயகமாக
இருக்கமுடியும்? ஜியார்ஜியா சட்டம் ஒரு குழுமத்திடம் முழுதுமாக ஒப்பைடக்கப்
பட்டுள்ளது. அது ெதாழில்நுட்பக் குைறபாடு உைடய ெமன்ெபாருள் வாயிலாகவும்
ெதாந்தரவான பயன்படுத்து விதிகைளக் ெகாண்டும் அைத விற்கிறது. இது
ேபான்று வியாபாாிகள் தரும் காலாவதியான அைமப்புகளால் வழக்கறிஞர்களும்
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இன்று சிரமப்படுகிறார்கள். அெமாிக்கக் கூட்டாட்சி அரசின் நீதியைவகளுக்கான
ெபாது ஒழுங்கைமவுகள் ேபான்றைவ கிைடப்பது கூட மிகவும் ேபாதாமல்
இருக்கிறது. அந்தரங்க மீறல்களுக்காகச் ேசாதிக்க ேவண்டி, முழு மாவட்ட
நீதியைவ ஆவணங்கைள ஆராய்வது ேபான்ற எளிய ெசயல்கைளயும் ெசய்ய
விடாமல் தடுக்கும் அதிகப் பணச் ெசலவாகின்ற பதிேவடுகளின் பின்னால் அது
முடங்குகிறது.

சுயாட்சி விதி இைணயத்ைதயும் சட்டத்ைதயும் விட அதிகத் ெதாைலவு
ெசல்லக்கூடியது என்று நிைனக்கிேறன். ெதாழில்நுட்பத் தரவிதிகைள
விடுவிப்பதற்கான எங்கள் ேபாராட்டம் இதற்ெகாரு சான்று. நமது உலகம்
ேமன்ேமலும் ெதாழில்நுட்ப மயமாகும் ஒன்று. நமது முக்கியமான
உள்கட்டைமப்புகள் எவ்விதம் ெசயல்படுகின்றன என்பைத நாம்
அறிந்துெகாள்வது உயிரானது. எப்படி விஷயங்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்
என்பதற்கான ெபாது ஒப்புதைலத் தரவிதிகள் முன்னிறுத்துகின்றன. தரவிதி
என்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க ேவண்டுமாயின் எல்லாரும் அைதப் படிக்கவும்
அைதப்பற்றிப் ேபசவும் அது கிைடக்கேவண்டும் என்று சுயாட்சிவிதி ெசால்கிறது.
தனியார் சட்டத்ைதப் ேபாலேவ தனியார் தரவிதியும் முட்டாள்தனமாக இருக்கிறது.

நமது இலக்குகைள அைடவதில் நாம் உயிர்மூச்சுடன் ெசயல்பட ேவண்டும் என்று
இலா பட் கூறினார் என்பைத நிைனவு கூர்கிேறன். உடனடியாக உலக சமாதானம்
ஏற்பட்டுவிடும் என்று நாம் நம்பாவிட்டாலும், அல்லது அது நிகழேவ நிகழாது
என்று கருதினாலும்கூட, அதற்காகப் பணிெசய்ேத ஆக ேவண்டும். நாம் அந்த
முயற்சிையக் கட்டாயம் ெசய்தாக ேவண்டும்.

அறிவு கிைடத்தலும் உயிர்மூச்சான ஒரு இலக்குதான். அதற்காக நாம் பணியாற்ற
ேவண்டும். இந்து சுயராஜ்யம் என்ற இலக்கு எப்படி இந்தியாவின் எதிர்காலத்ைதப்
பற்றிய பரந்த உயிர்மூச்சான இலக்குகேளாடு இைணக்கப்பட்டேதா, அதுேபால
நாம் சுயாட்சி விதிைய உலக முழுவதும் அறிவு கிைடப்பதற்கான ேதடலுடன்
இைணக்கமுடியும் என்று கருதுகிேறன். உங்களுக்கு ஒரு திறந்த விதித்ெதாகுதி
இல்ைல என்றால், தகவைல ஒருேபாதும் உங்களால் ஜனநாயகப் படுத்த முடியாது.
ஒரு ஜனநாயகத்தில் மக்கள் தங்கள் தைலவிதிையத் தாங்கேள
கட்டுப்படுத்துவைதப் பற்றியது இது.

ெவளிப்பைடெவளிப்பைட  அரசாங்கம்அரசாங்கம்  என்றஎன்ற  மந்திரம்மந்திரம்

பாரக் ஒபாமா பதவி ஏற்றபிறகு ஓர் ஆர்வத்ைதத் தூண்டும் நிகழ்ச்சிைய நான்
ெதாைலவிலிருந்து கண்ேடன். பல ஆண்டுகளாக அரசாங்கத் தகவலுக்கான எனது
ேபாராட்டம் விசித்திரமான ஒன்றாக சிலிகான் சமெவளியில் கருதப்பட்டது.
ஆனால் அரசாங்கத்ைத ேமம்படுத்த ேவண்டித் ெதாழில்நுட்பத்தின் ஆற்றலில்
ெபாியெதாரு அைலவீச்ைச ஒபாமா ெகாண்டுவந்தார். கூகிளிலும் முகநூலிலும்
இருந்த மூத்த ெபாறியாளர்கள் மிகுந்த ஊதியம் ெபறும் தங்கள் ேவைலகைள விட்டு
ெவள்ைள மாளிைகக்குப் பணி புாிய வந்தனர்.
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ஜனாதிபதி ஒபாமா ஒரு தைலைமத் ெதாழில்நுட்ப அதிகாாிைய நியமித்தார். அந்தப்
பதவியிலிருந்த மூன்று ேபருேம எனக்கு நண்பர்கள் என்று கருதுகிேறன். ேடவிட்
◌ஃெபாியேரா ேபான்ற ெதாைலேநாக்கு மிக்க அதிகாாிகள் நடத்துவதற்கு முழு
முகைமகள் அளிக்கப்பட்டன. அவருக்கு ேதசியக் காப்பகங்கள் கிைடத்தது. பழைம
ேநாக்குைடய குடியரசுக் கட்சியினர் ேபரைவைய நடத்தினர். ஆனால்
அவர்களும்கூட ெதாழில்நுட்பத்ைதத் தழுவிக்ெகாள்ள விரும்பியதுேபாலத்
ேதான்றியது. உதாரணமாக தாராளவாதியாகிய நான், குடியரசுக் கட்சிக்குழுத்
தைலவரும், காங்கிரஸ்நபருமான ேடரல் இஸ்ஸாவுடன் ேசர்ந்து ெபாிய
எண்ணிக்ைகயில் காங்கிரஸ் வீடிேயாக்கைள விடுவிப்பதற்குப் பணிெசய்ேதன்.

சர்வேதச அளவில், திறந்த அரசாங்கக் கூட்டாண்ைமக்கு மிக அதிக அளவு முயற்சி
ெவள்ைள மாளிைகயில் ெசய்யப்பட்டது. பலேவறு நாடுகளின் அதிகாாிகள்
அடிக்கடி சந்தித்து திறந்த அரசாங்கத் திட்டங்கைளயும் இலக்குகைளயும்
வளர்த்தனர். அெமாிக்க ஐக்கியநாட்டில், ஒவ்ெவாரு கூட்டரசு முகைமயும் ஒரு
திறந்த அரசாங்கத் திட்டத்ைதக் ெகாண்டுவர ேவண்டும் என்ற நிைல ஏற்பட்டது.
எத்தைனத் தகவல் ெதாகுதிகைளப் ெபாதுமக்களுக்கு அளித்தனர் என்பைத ைவத்து
முகைமகள் தரவாிைசப் படுத்தப்பட்டன. ஒளிவுமைறவின்ைம ேகாட்பாடாகியது.
திறந்தநிைல என்பது இலக்காக இருந்தது.

அரசாங்கச் ேசைவயில் ேமலும் ெதாழில்நுட்ப நிபுணர்கைளக் ெகாண்டுவர, ஐக்கிய
நாட்டின் (பிாிட்டனின்) வழிவகுக்கும் முகைமயான, ெவளிப்பைடயான அரசாங்க
ஆன்ைலன் ேசைவகளில் ேநரடியாக நவீன கணினித் திட்டமுைறைமையக்
ெகாண்டுவந்த, அரசாங்கக் கணினிச் ேசைவைய அெமாிக்கா பின்பற்றியது. புதிய
அெமாிக்கக் கணினிச் ேசைவயுடன் 18F என்ற மற்ெறாரு குழு இைணந்து
ெகாண்டது. அது ெபாதுச் ேசைவகள் நிர்வாகத்ைதச் ேசர்ந்தது. அதன்
பணித்ெதாகுதியில் ெதாழில்நுட்பத்தில் அறிவுக்கூர்ைம மிக்க, அனுபவம் வாய்ந்த,
இைளஞர்கள் ஏறத்தாழ நூறு ேபர் இருந்தனர். அதன் காாியாலயக் கட்டடம் 18ஆம்
ெதரு, F ெதரு இரண்டும் சந்திக்கும் மூைலயில் இருந்ததால் 18F அைமப்புக்கு அந்த
ேவடிக்ைகயான ெபயர்.

அச்சமயத்ைத ஒட்டி, ஆேரான் ஸ்வார்ட்ஸ் ஒரு கட்டுைர எழுதினார். அைதப்
பின்னிைணப்பாகத் தந்துள்ேளன். ெவறும் ஒளிவுமைறவின்ைம ஒரு தவறான
இலக்கு என்று அவர் எச்சாித்தார். அவரது அக்கைறைய நான் பகிர்ந்து
ெகாண்ேடன். அரசாங்கத்தில் ஒளிவுமைறவின்ைம ேவண்டும் என்ற ஒேர
விருப்பத்தின் காரணமாகேவ எனது பணிையச் ெசய்கிேறன் என்று மக்கள்
கூறும்ேபாது எனக்குக் ேகாபம் வருவது வழக்கம். தவறாக எண்ண ேவண்டாம்.
அரசு முகைமகள் மட்டுமல்ல, எனது அைமப்பு ேபான்ற ெபாது அற
நிறுவனங்களும் ேமலும் திறம்படச் ெசயற்படுவதற்கு ஒளிவு மைறவின்ைம ஒரு வழி
என்று முழுைமயாகக் கருதுகிேறன். ஆனால் நாங்கள் ெசய்வதற்கு அது தவறான
ெபயர் என்று நிைனக்கிேறன். ஒளிவுமைறவின்ைம ஒரு ெதளிவற்ற இலக்கு. ஒரு
திறன்மிக்க சத்தியாக்கிரகப் ேபாராட்டம் நடத்துவதற்குத் ேதைவயான
தனிப்பயனுைடைம அதில் இல்ைல. ெவறும் ஒளிெபறுதல் என்பேத ஓர் இலக்கு
ஆகாது.
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நான் ெசய்வைதச் ெசய்யக் காரணம், அது அரசாங்கத்ைத ேமலும் நன்கு ெசயல்பட
ைவத்தது. அரசாங்கம் எவ்விதம் சட்டத்ைதத் தனக்கும், சட்டத்துைறக்கும்,
ெபாதுமக்களுக்கும் கிைடக்கச் ெசய்கிறது என்பைதச் சாியாக்குவதில்தான் எனது
ஆர்வம். ேபரைவ நடப்புகைள நான் ஆன்ைலனில் ெகாண்டுவர விரும்பியதன்
காரணம் அது நாடுமுழுவதுமுள்ள மாணவர்கள் கல்விெபறுவதற்கான ஒரு
கருவியாகியது. ேபரைவயின் பணித்ெதாகுதியினர் ேமலும் சிறப்பாக அைத
நடத்துவைதயும் எளிதாக்கியது.

திறந்த அரசாங்க இயக்கத்தில் நான் கண்டது இதுதான்: நல்ல எண்ணம் ெகாண்ட
மனிதர்கள் பலர் ஒழுங்கைமைவ உள்ளிருந்து தாங்கள் மாற்றப் ேபாவதாக
நிைனத்தனர். இன்னும் ெதளிவாகச் ெசான்னால், அவர்களில் பலர் அதிகம்
சாதிக்கவும் ெசய்தார்கள். ஒரு சிறிய ஸ்வாட் (SWAT) குழு, ஒப்பந்ததாரர் கடுந்துயர்
தரும் நிைலயிலிருந்து, உடல்நலப்பராமாிப்பு அைமப்ைப (healthcare.gov)
காப்பாற்றச் ெசய்த அருங்காாியத்ைதப் பாருங்கள். ஆனால் பலேபர், உள்ளிருப்பது
ஓர் மனமகிழ் மன்றம் என்றும், நீங்கள் அரசாங்கத்தில் இல்லாவிட்டால், தீர்வில்
உங்களுக்குப் பங்கில்ைல என்றும் நிைனத்தார்கள். அவர்களில் பலர் என்னிடம்
ேபசத் தயங்கினார்கள், ேபசினால் ேபாராட்டத்ைதயும் தீவிர மாற்றத்ைதயும்
தாங்கள் தழுவிக் ெகாள்வது ேபாலாகும் என்று கவைலப் பட்டனர்.

அரசாங்கம் உள்ளும் புறமும் திறம்படச் ெசயல்படுவது நமக்கு அவசியம் என
நிைனக்கிேறன். இந்தியாவிலும், அெமாிக்காவிலும், ெபாதுச் ேசைவத் துைறயின்
திறன்கைள நான் மிகவும் பாராட்டுபவன். ேசைவ-ைமயமிட்ட எந்த
முகைமக்குள்ளும் ெசன்று பார்த்தால், அங்குள்ள ெதாழில்நுட்ப அறிவின் ஆழம்,
ெபாதுச் ேசைவயில் காட்டும் ெபாறுப்பு ஆகியவற்ைறக் கண்டு வியப்பைடவீர்கள்.

ஆனால் அரசாங்கத்ைத உட்பகுதி மக்களிடம் மட்டும் விட்டுவிட முடியாது.
நாம்தான் அரசாங்கத்தின் எஜமானர்கள். அது எப்படி நடக்கிறது என்பதில் நாம்
தீவிரமாகப் பங்ெகடுக்காவிட்டால், அவர்கள் தங்கள் இயலாற்றைல அைடய
முடியாது. ஓர் இலக்கு என்ற முைறயில் ஒளிவுமைறவின்ைம ேபாதுமானதன்று.
இன்னும் துல்லியம் ேதைவ. அதனால்தான் சுயாட்சிவிதி ேவண்டும். ஒரு சட்டம்
என்றால் அது ெபாதுமக்களுக்காக இருக்க ேவண்டும். ஒளிவுமைறவின்ைம
தனக்கானது அல்ல, நமது சட்டத்துைற மற்றும் ெதாழில்நுட்ப உள்கட்டுமானங்கள்
திறம்படச் ெசயல்படைவக்க அது ஒரு கருவி. அது உள்ளிருந்து மட்டும் நிகழ
இயலாது.

பல ஆண்டுகளாக, உள்முயற்சி மட்டுேம பணிகைளச் ெசய்ய ஒேர வழி என்று
ேதான்றியது. ஐக்கிய நாட்டின் அரசாங்க எண்ணியல் (கணினிச்) ேசைவ
ெதாழில்நுட்ப உலகம் முழுவதும் ெவகுவாகப் பாராட்டப்பட்டது. ஆனால்
அரசாங்கத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு அது ெவறும்கூடாக இருக்கிறது. அெமாிக்க
ஐக்கியநாட்டில், அெமாிக்க எண்ணியல் ேசைவயும் 18F-உம் சட்டமியற்றல்,
நிர்வாகக் கிைளகளில் ெகாள்ைக வகுப்ேபார் கவனம் ெகாள்ளச் ெசய்வதற்குப்
ேபாராடுகின்றன. அைவ மிகப் ெபாிய பணிையத் ெதாடர்ந்து ெசய்கின்றன. இந்த
இரு முகைமகளின் ெபாறுப்பு நிர்வாகிகளும் என் தனிப்பட்ட நண்பர்கள் என்ேற
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கருதுகிேறன். அவர்களின் ெபாதுச் ேசைவ உணர்ைவ மிகவும் ேபாற்றுகிேறன்.
ஆனால் ெவளியிலிருந்து நமது உதவி அவர்களுக்குத் ேதைவ. நாம்
அரசாங்கத்திடேம நிர்வாகத்ைத விட்டுவிட முடியாது. குடிமக்கள் என்ற முைறயில்
அது நமது ெபாறுப்பு.

இந்தியாவுக்ேகற்றஇந்தியாவுக்ேகற்ற  ஓர்ஓர்  அறிவுத்அறிவுத்  திட்டம்திட்டம்

டிசம்பர் முடிந்து 2017 நிைறயும் ேவைளயில், நான் என்ன ெசய்ய விரும்புகிேறன்
என்பைதப் புாிந்துெகாள்ளும் முயற்சியில் நாட்கைளச் ெசலவிட்ேடன்.
இந்தியாவில்தான் ேமலும் ேவைல ெசய்ய விரும்புகிேறன் என்பைதப் புாிந்து
ெகாண்ேடன். இைதச் சுயநலக் காரணங்களுக்காகேவ ெசய்கிேறன். இந்தப் பரந்த,
ேவற்றுைமகள் ெகாண்ட, வளமான வரலாறும் துடிப்புமிக்க மக்களும் ெகாண்ட
நாட்டிலிருந்து நான் கற்றுக் ெகாள்ள ஏராளமாக இருக்கிறது. சாம்
பிட்ேராதாவுடனான எனது பணி ஒரு வித்தியாசத்ைத உருவாக்கி வருகிறது என்று
நிைனக்கிேறன். அவர் மூலமாக நான் இந்தியாவின் பிற மனிதர்கள் பலைரச்
சந்தித்திருக்கிேறன். அவர்கள் வாழ்க்ைக முழுவதற்குமான நல்ல நண்பர்களாக
இருப்பார்கள் என்ற உறுதி எனக்கு இருக்கிறது.

எதிர்காலச் ெசயல்பாட்டிற்கான திட்டத்ைத வகுக்கின்ற சர்ச்ைசகேளாடு நான்
இப்புத்தகத்ைத முடிக்க நிைனக்கிேறன். எனது ெசாந்தச் சிந்தைனகைள
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு இப்படிச் ெசய்கிேறன். ஆனால் இந்தப் ேபாராட்டத்தில்
மற்றவர்களும் நம்ேமாடு ேசர்ந்துெகாள்வார்கள் என்று நம்புகிேறன்.

நாம் பணிெசய்யக்கூடிய பத்துத் துைறகள் இருப்பதாக நிைனக்கிேறன். அவற்றில்
பல ஏற்ெகனேவ ெதாடங்கி நடந்து ெகாண்டிருப்பைவ. பிறாிடம் ேவறுபட்ட,
இைதவிடச் சிறந்த பட்டியல்கள் இருக்கலாம் என்பைதத் ெதளிவுபடுத்திக்
ெகாள்கிேறன். எந்தவிதமான உறுதியான திட்டமாகவும் இந்தப் பத்ைதயும்
முன்ைவக்கவில்ைல. காந்திஜி "மாற்றமாக இரு" என்று கூறியேபாது, மக்கள்
ெசயல்பட ேவண்டும் என்று அவர் கருதினார் என்பது மட்டுமல்ல, மக்கள்
தங்களுக்குள் ேநாக்கேவண்டும், பிறர் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று ெசால்லிக்
ெகாண்டிருக்கக் கூடாது என்று அர்த்தப் படுத்தியதாகேவ நான் நம்புகிேறன்.

1. ெதாழில்நுட்ப அறிவு. ெதாழில்நுட்ப அறிவுக்கான சண்ைட முதலில் வருகிறது.
இது சத்தியாக்கிரகத்துக்கான விதி. இந்தத் துைறயில் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல,
உலகமுழுவதும் ேகள்வி ேகட்கப்படுகிறது. நாங்கள் பதிவிட்ட தரங்கைள
மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். அெமாிக்காவிலும்
இந்தியாவிலும் உள்ள குடிமக்களுக்கு இைதச் ெசால்லியிருக்கிேறாம். இந்தத்
தகவல் ேமலும் பரவலாக வளர்க்கப்பட ேவண்டும் என்பதற்கான ெபாிய ேதைவ
இருக்கிறது என்பது ெதளிவு.

தில்லியின் மாண்புமிகு உயர்நீதி மன்றம் மற்றும் அெமாிக்க மாண்புமிக்க
ேமல்முைறயீட்டு அைவகளின் தீர்ப்புக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிேறாம். ஆனால்
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ெவறுமேன காத்திருப்பைதவிட ேவைல அதிகமாகச் ெசய்ய ேவண்டியிருக்கிறது.
இந்த ஆவணங்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டிய மக்கள், கல்வியாளர்கள்,
ெபாறியியலாளர்கள், நகர அதிகாாிகள், சாதாரணக் குடிமக்கள் எல்லார் மனத்திலும்
இந்தப் பிரச்சிைனைய எழுப்ப ேவண்டும். நாம் எல்லாரும் ேசர்ந்து நமது சமூகத்ைத
நிர்வகிக்கும் ெதாழில்நுட்ப விதிகள் நமக்குக் கிைடக்க ேவண்டும் என்று
குரெலழுப்பினால்தான் இது நடக்கும்.

2. இந்தியாவின் ெபாது நூலகம்.இந்தியப் ெபாது நூலகம் வாயிலாக எல்லாருக்கும்
புத்தகங்கள் கிைடக்கச் ெசய்வது நடந்து ெகாண்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்னும்
அதிக ேவைல பாக்கி யிருக்கிறது. இந்தியாவின் எல்லா நூலக நூல்கைளயும்
உயர்ெதளிவில் ஸ்ேகன் ெசய்வதில் இயலாற்றல் மிகுதியாக உள்ளது. அந்த
இயலாற்றைல ெவளிக் ெகாண்டுவர, தற்ேபாைதய ேசகாிப்புக்கு ேமற்தகவல்கைள
நிச்சயப் படுத்தல், விடுபட்ட ஸ்ேகன்கைள இைணத்தல், ேமலும் ெசய்திகைளச்
ேசர்த்தல் என அதிக ேவைல உள்ளது. முன்ேனறிய காட்சிக்குறி வாசிப்பிைனப்
பிரதிகளில் பயன்படுத்துவதற்கு மிகுந்த ேதைவ இருக்கிறது.

இந்தியாவின் கணினி (எண்ணியல்) நூலகத்ைத உருவாக்குவதில் அரசாங்கத்தின்
முயற்சிகைள நான் ேபாற்றுகிேறன். ஆனால் ெமாத்தப் புத்தகச் ேசர்க்ைகையயும்
மறுஸ்ேகன் ெசய்ய ேவண்டும் என நம்புகிேறன். குறிப்பாக இதுவைர ெசய்த
ஸ்ேகன்கள் குைறந்த ெதளிவில் உள்ளன. பல பக்கங்கள் காணாமலும், திாிந்தும்
உள்ளன. இது ேசகாிப்ைப முழுைம அற்றதாக்குகிறது. ஒளிக்குறி வாசிப்புச்
ெசய்வது கடினமாக உள்ளது. இந்தியாவில் ஒரு மிகப் ெபாிய ெபாதுத் தளம்
அைமவது எல்லா ெமாழிகளிலும் மிகப் ெபாிய அளவு கல்விப் ெபாருள்கைளக்
கிைடக்கச் ெசய்ய உதவும். இப்ேபாதுள்ள ேசகாிப்பில் 400,000 நூல்கள் உள்ளன.
ஆனால் பல மில்லியன் கணக்கான நூல்கைளச் ேசர்க்க ேமலும் முழுைமயான
முயற்சி ேதைவப்படும் என்பது என் கணிப்பு. இது நடக்கக்கூடிய இலக்குதான். சில
ஆண்டுகள் மட்டுேம ேதைவப்படும். இந்தியாவின் எதிர்காலக் கல்விக்கு இது ஓர்
அருைமயான முதலீடாக இருக்கும்.

குடியரசுத் தைலவர் ஒபாமா அலுவல் ஏற்றேபாது, நான் ஜான் ெபாேடஸ்டாைவ
அணுகிேனன். நாங்கள் ஒபாமாவுக்கு இேதேபான்ற விதத்தில் ஒரு திறந்த
கடிதத்ைத அனுப்பிேனாம். நான் அந்தக் கடிதத்ைத ஓர் இைணய தளத்தில்
ெவளியிட்ேடன். அதன் ெபயர் YesWeScan.org. அது ஜனாதிபதியின் "நம்மால்
முடியும்" (Yes We Can) என்ற திட்டத்தின் முழக்கத்ைத ஒட்டியது. அந்தக் கடிதத்தின்
விளம்பர வார்த்ைதகள் இைவ: "ஒரு மனிதைன நிலவுக்கு நம்மால் அனுப்ப முடியும்
என்றால், காங்கிரஸின் நூலகத்ைதயும் கணினிெவளியில் நிறுவமுடியும்." ஜான்
எனது சக-ஆசிாியர் என்பதால் ஒரு நல்ல பதிைலச் ேசகாிப்பாளர் ேடவிட்
◌ஃெபாியேரா வழியாக நிர்வாகம் அனுப்பியது. ஆனால் பயன் ஒன்றும்
விைளயவில்ைல. புதிய அெமாிக்க எண்ணியல் ெபாது நூலகத்திற்கு இம்மாதிாிப்
ெபாியெதாரு நாட்ட இலக்கில் ஆர்வம் ஊட்டலாம் என்று ைதாியமாக முயற்சி
ெசய்ேதன். ஆனால் அதுவும் பயனளிக்க வில்ைல. இந்தியா இந்தச் சவாைல
ேமற்ெகாண்டு எதிர்காலத் தைலமுைறயினர் கல்விெபற ஓர் அறிவுக் ேகாயிைல
நிறுவலாம் என்பது என் நம்பிக்ைக.
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3. அரசாங்கப் பிரகடனங்கள்.அரசாங்கத்தின் அதிகாரபூர்வ இதழ்கைள
நவீனப்படுத்துதல் என்பது மூன்றாவது முயற்சி. இது அரசாங்கத்திற்குள்ளும்,
அதிகாரபூர்வ அரசிதழ்கள் ேபான்ற துைறகளில் அடித்தள உதவிேயாடும் ேவகம்
ெகாள்கிறது என்று ேதான்றுகிறது. ஆனால் இந்தத் துைறக்கு ேமலும் அதிக முயற்சி
ேதைவ. அரசிதழ்களின் பைழய ெவளியீடுகள் அவற்றின் புராதன ெதாழில்நுட்பத்
திைரகளிலிருந்து காப்பாற்றப்பட ேவண்டும். மிக முக்கியமாக, அரசிதழ்கள்,
சட்டங்கள், ஒழுங்குமுைறகள், உபவிதிகள், அரசாங்கத்தின் பிற எல்லாப்
பிரகடனங்களும் பரவலாகக் கிைடக்க வழி ெசய்ய ேவண்டும். ஆனால் அரசாங்கச்
ெசயல்பாட்டாளர்கள் இந்த விஷயங்கைள இலாபம் தருவெதன்று
ேநாக்கினால்தான் ெவளியிடுவார்கள். நாம் நமக்குக் கற்பித்துக் ெகாள்வது
ேபான்ேற, அவர்களுக்கும் கற்பிக்க ேவண்டும்.

அரசாங்கப் பிரகடனங்கைள ேமலும் பரவலாகக் கிைடக்கச் ெசய்ய நாம் ெசய்ய
ேவண்டிய இரண்டு முயற்சிகள் உண்டு. முதலாவது முற்றிலும் ெதாழில்நுட்ப
முைறயிலானது. மாநில மற்றும் நகராட்சி அரசிதழ்கைளப் பிரதி எடுத்தல்.
இப்ேபாதுள்ள ஆன்ைலன் ேகாப்புகைளயும் தாண்டி, பைழய பதிப்புகைளயும்
ஸ்ேகன் ெசய்ய ேவண்டும். இப்ேபாதிருக்கும் ஆன்ைலன் அரசிதழ்கைளப் படி
எடுப்பதற்கு கணினி திட்டமிடுவது கடினம், ஆனால் சற்று ெதாடர்ந்த முயற்சியால்
இைதச் சாதிக்கலாம்.

அரசாங்கம், சட்டத்துைற, ெதாழில்நுட்ப உலகு ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகைள ஒரு
மாநாட்டில், ேபரைவயில் அல்லது ேவறுவிதக் கூட்டங்களில் ஒன்றாகப் பங்ேகற்கச்
ெசய்வது பயன் தருகின்ற ஒரு காாியம். அதிகாரபூர்வ சஞ்சிைககளின் ஒழுங்கைமவு
ஒன்ைற உண்ைமயாகேவ நவீனப்படுத்தவும், சட்டத்ைத அமுல்படுத்தவும்
சட்டமியற்றலில் சில மாற்றங்கள் ஒருேவைள ேதைவப்படலாம். நிர்வாகத்திலும்
ெசயல்முைறயிலும் மாற்றங்கள் ேதைவ என்பதிலும் ஐயமில்ைல. இந்தியாவில்
அரசு ஆைணயிடும் துைறகளில் பணி புாிபவர்கைளயும், ஐக்கிய நாட்டு
ஒழுங்கைமைவ உருவாக்கியவர்கள் ேபான்ற பிற திறனாளர்கைளயும்
ஒன்றுேசர்ப்பதும் சில பருைமயான நடவடிக்ைககைளத் ெதாடங்க உதவும்.

4. இந்து சுயராஜ்யம்.இந்து சுயராஜ்யத்தின் வியத்தக்க வளமான வரலாற்ைற
ஆவணப்படுத்துவது தனிப்பட்ட முைறயில எனக்கு மிகப் பிடித்த ேவைல. அந்தச்
ேசகாிப்பில் ேமலும் நூல்கைளச் ேசர்ப்பதில் எனக்குப் ெபருமகிழ்ச்சி. இங்கும் சில
பிரச்சிைனகள் உள்ளன. ெதாழில்நுட்பக் குைறபாடுகள், பதிப்புாிைம
உறுதிப்படுத்தல்கள் வாயிலாக மகாத்மா காந்தியின் பைடப்புகைளயும்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டுவர முயற்சிகள் நடக்கின்றன. சுதந்திரப் ேபாராட்டம்
முழுைமக்குமான பதிவுகள், அடித்தளம் இட்ட தைலவர்களின் மூல ஆவணங்கள்,
உைரகள் ேபான்றைவ குறிப்பாக, அைவ அரசாங்க நிதிையப் பயன்படுத்திச்
ெசய்யப்பட்டால், உறுதியாகக் கிைடக்க ேவண்டும்.

சாபர்மதி ஆசிரமும்கூட காந்திஜியின் பைடப்புகள்மீது பதிப்புாிைம ேகட்கிறது,
அவற்ைறப் பயன்படுத்துவதில் ெதாழில் நுட்ப எல்ைலகைளச் சுமத்துகிறது.
ெதாகுப்புகளுக்கான பிடிஎஃப் ேகாப்புகைளப் ெபற்றவுடன் நான் ெசய்த முதல்
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ேவைல, அதன் ஒவ்ெவாரு பக்கத்திலும் இருந்த, அப்பக்கங்கைளச் சிைதத்துக்
ெகாண்டிருந்த காப்புாிைமக் கட்டுப்பாடுகைளயும் நீர்க்குறிகைளயும் நீக்குவதுதான்
(இதனால் ஒேர ெதாகுதிக்குள்ளிருந்து பக்கங்கைள எவரும் எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்)
என்பைத ஒப்புக்ெகாள்கிேறன்.

காந்தி ேபார்ட்டலில் உள்ள ெபாருள்களின் எல்லாப் பிரதிகைளயும் நீர்க்குறிகள்,
பயன்படுத்துவதற்குாிய ெதாழில்நுட்பத் தைடகள் இன்றி எங்கள் ெசாந்த
சுயராஜ்யத் ெதாகுதியில் ேசர்க்குமாறு ஆசிரமத்திற்கு ஒரு கடிதம்
எழுதியிருக்கிேறன். அவர்களுடனும், இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய வரலாற்று
விஷயங்களின் ெபாறுப்பாளர்களுடனும் நான் இதற்கான விவாதத்தில் ஈடுபடத்
தயாராக இருக்கிேறன். பைடப்புகளின் ேநர்ைமையயும் அவற்றின் தவறான
பயன்பாட்டிலிருந்தும் பாதுகாக்கேவண்டிச் ெசய்துள்ள சில கட்டுப்பாடுகளுக்கான
காரணத்ைத என்னால் புாிந்துெகாள்ள முடிகிறது. ஆனால் இந்த வரலாற்றுப்
பைடப்புகைளப் பூட்டி ைவப்பதால் தவறான பயன்பாட்ைடத் தடுக்க முடியாது.
ேநர்ைமயான பயன்பாட்ைடத்தான் தடுக்கும். நாங்கள் யாவருேம ஒரு ெபாது
ேநாக்கத்திற்குப் பாடுபடுவதால், இந்த விவாதத்ைத அடுத்துவரும் சில
ஆண்டுகளில் பலமுைற ெசய்ய ேவண்டியிருக்கும் என்று நிைனக்கிேறன்.

5. இந்தியாவின் ஒரு நிழற்படப் பதிவு. நாம் அடுத்துச் ெசய்ய ேவண்டிய ேவைல,
இந்தியாவின் நல்ல நிழற்படப் பதிைவ அளித்தல் என்பது பணியாற்ற ேவண்டிய
ஐந்தாவது துைற என்று நான் நம்புகிேறன். தகவல் அைமச்சகத்தின் நாங்கள்
பார்த்த நிழற்படங்கள் குைறந்த ெதளிவில் இருந்தாலும் பிரமிக்கத் தக்கைவயாக
உள்ளன. இந்தியா முழுவதும் எண்ணற்ற நிழற்படக் காப்பகங்கள்
பூட்டிைவக்கப்பட்டுள்ளன. பலசமயங்களில் உயர்ெதளிவில் உள்ள ஸ்ேகன்கள்
கட்டணத் தைடக்குப் பின் உள்ளன. பிாிட்டிஷ் நூலகம் ேபான்ற இடங்களிலும்
வியக்கத்தக்க ேசகாிப்புகள் உள்ளன.

அச்சிடல் முதலாக வைலத்தளம் வைர பயன்படத்தக்க உயர் ெதளிவுள்ள
நிழற்படங்களின் தளம் ஒன்ைற உருவாக்குவது ஒரு ஏற்புைடய இலக்கு என்று
நான் நம்புகிேறன். அந்நிழற்படத் தளம் தைடயின்றிப் பயன்படுத்தக் கிைடப்பதாக
இருக்க ேவண்டும். இது ஒன்றும் கடினமல்ல. உதாரணமாக, தகவல்
அைமச்சகத்தின் நிழற்படப் பதிேவட்ைட உடனடியாகக் கிைடக்கச் ெசய்யமுடியும்.
அதன் பயன்பாட்ைடக் கட்டுப்படுத்த எவ்விதக் காரணமும் இல்ைல.

6. அகில இந்திய வாெனாலி.ஆறாவதாக, அகில இந்திய வாெனாலியில் காந்திஜி
தமது வாழ்க்ைகயின் இறுதி ஆண்டில் 129 உைரகைள ஆற்றியிருக்கிறார் என்பது
எனக்கு மிகுந்த வியப்பளித்தது. அகில இந்திய வாெனாலியின் ெபட்டகங்களில்
இன்னும் ஏராளமாக விஷயங்கள் இருக்கும் என்பது உறுதி. இந்த
ெபாக்கிஷங்களில் சில இைச, பிற விஷயங்கள் பற்றிய வணிக வட்டுகளாக
ெவளியிடப்பட்டுள்ளன. அகில இந்திய வாெனாலி, அரசாங்கத்தின் ஒரு முக்கியப்
பகுதி. அதன் ேசகாிப்புகைள ேமலும் பரந்த பயன்பாட்டிற்கு அளிப்பது மிகவும்
ஆர்வமூட்டுவதாக இருக்கும்
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7. இந்தியாவின் வீடிேயா பதிவு. ஏழாவதாக, ேகட்ெபாலிக் (ஆடிேயா)
காப்பகங்களுடன் ெநருக்கமான உறவு ெகாண்டைவ காட்சிக் (வீடிேயா)
காப்பகங்கள். முதன்முதலில் ஒளிபரப்பப் பட்டேபாது எப்படி இருந்தேதா அேத
அளவுக்கு இன்றும் பிரபலமாகவும் ெபாருத்தமாகவும் இருப்பது 'பாரத் ஏக் ேகாஜ்'
(டிஸ்கவாி ஆஃப் இந்தியா). அதன் 53 பகுதிகைளயும் நாங்கள் பதிவிட்ேடாம்.
இராமாயணத்ைத ஏன் பதிவிடக்கூடாது? அல்லது இந்தியாவின் கலாச்சாரத்ைதயும்
வரலாற்ைறயும் ெகாண்டாடுகின்ற பாட்டு, நடனம், கைல ேபான்ற வியக்கத்தக்க
தயாாிப்புகள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. அவற்ைற ஏன் ெவளியிடக்கூடாது?
அகில இந்திய வாெனாலி ேபாலேவ தூர்தர்ஷனும் அரசாங்கத்தின் பகுதியாக
நீண்ட நாள் இருந்துள்ளது. இப்ேபாது அது ஒரு சுேயச்ைசயான முகைம,
இருப்பினும் ஒரு ெபாதுக் குறிக்ேகாள் ெகாண்டது.

தூர்தர்ஷன் அன்றி, இந்தியா முழுவதும் பிற வீடிேயா காப்பகங்கள் பல உள்ளன.
அைவ ேமலும் பரவலாக கிைடக்கச் ெசய்ய முடியும். வீடிேயாக்கைளப்
பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பில் உள்ளவர்கள் தங்கள் பைடப்புகள் ேமலும் பரவலாகப்
பயன்படுத்தப்படுவைத விைழகிறார்கள் என்பதுதான் அெமாிக்க ேதசியக்
காப்பகங்களுடனான என் அனுபவம். எங்கள் தன்னார்வலர்கள் 6,000
வீடிேயாக்கைள நகெலடுத்து அவறைற 75 மில்லியன் பார்ைவகளுக்குேமல்
கிைடக்கச் ெசய்தேபாது, ேசகாிப்பாளர்கள் சிலிர்த்துப் ேபாயினர்.
ேசகாிப்பகங்கைள வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான தவறான எண்ணத்தில்
வீடிேயாக்கள் ஒளித்து ைவக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு ெசய்வது பரவலான
விநிேயாகத்திேலா, குறித்த அளவு பணம் சம்பாதிப்பதிேலா கூட முடிவதில்ைல.
நமது வரலாற்ைறத் தவறான ேநாக்கத்தில் மைறத்து ைவப்பது ெபாது
மக்களுக்குாிய முைறயான ேசைவயும் அல்ல.

மிகச் சிறந்த தரத்தில் வீடிேயாக்கைளயும், நிழற்படங்கைளயும், ேகட்ெபாலிையயும்
கிைடக்கச் ெசய்வதில் கவனிக்க ேவண்டிய மற்ெறாரு கூறு இருக்கிறது. ஒரு
திைரப்படம் அல்லது ெசய்தித் தயாாிப்பு, அல்லது உயர்தர பத்திாிைகக்
கட்டுைரயில் மிகவும் கடினமான பகுதி பி-ேரால் அல்லது அச்சுக்கான நிைலப்
படங்கைளக் கண்டுபிடிப்பதுதான். நீங்கள் ஒரு பயணக் கட்டுைர எழுதினால்,
உங்களுக்கு தாஜ்மஹாலின் ஒரு நிழற்படம் ேதைவயாக இருக்கும். இந்தியாைவப்
பற்றிய ஒரு திைரப்படம் எடுக்கிறீர்கள் என்றால் ேநருைவப் பற்றிய ஒரு காட்சித்
ெதாடர் உங்களுக்குத் ேதைவப்படலாம். இம்மாதிாி வரலாற்றுப் ெபாருள்கைளப்
ெபறுவது பல சமயங்களில் மிகவும் கடினமாக உள்ளது.

வரலாற்றுப் பதிவின் ெபாதுமக்கள்-ைமயமிட்ட பகுதிையக் கணினிமயப் படுத்தி,
அத்தகவல்கைள இலசமான, தைடயற்ற பயன்பாட்டுக்கு அளிப்பதால் அரசாங்கம்
பாலிவுட்டுக்கும் ெசய்தி ஊடகங்களுக்கும் சிறிய தனித்த திைரப்படத்
தயாாிப்பாளர்களுக்கும், தங்கள் ெசாந்தப் பைடப்புகளில் பயன்படுத்த விரும்பும்
எழுத்தாளர்களுக்கும், ஏன் மாணவர்களுக்கும் கூட ஒரு நல்ல ெகாைடைய
அளிப்பதாகும். சாதாரண, ெபாதுமக்களுக்கான இவ்வித ைமயத்ைத
உருவாக்குவதால் தனியார் ெசயல்படு விதத்ைதயும் ஊக்கப்படுத்துகிேறாம்.
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ேமற்கண்ட ஏழு துைறகளும் கடினமானைவ, எனினும் ெபருமளவு ேநாியைவ. நான்
ேமலும் மூன்று சவால்கைள முன்ைவக்க விரும்புகிேறன்:

8. பாரம்பாிய அறிவு;
9. நவீன அறிவியல் அறிவு;

10. தகவைல ஜனநாயகப்படுத்துவது என்ற பரந்த உயிர்மூச்சான இலக்கு.

மரபுவழிமரபுவழி ( (பாரம்பாியபாரம்பாிய) ) அறிவும்அறிவும்  உயிாினத்உயிாினத்  திருடர்களும்திருடர்களும்

மரபுவழி அறிவு எனக்குப் புதியெதாரு துைற. அதில் நான் அதிகம் படித்ததில்ைல.
2017 அக்ேடாபாில் எனது பயணத்திற்காக, சாம் சிகாேகாவிலிருந்து பறந்துவந்தார்.
சான் பிரான்சிஸ்ேகாவிலிருந்து நான் பறநதுவந்ேதன். இருவரும் தில்லி
விமானநிைலயத்தில் சந்தித்து ேநேர ெபங்களூரு ெசன்ேறாம். சாம்
துைணேவந்தராக இருக்கும் ஓர் ஆயுர்ேவதப் பல்கைலக் கழகத்திற்கும் மருத்துவ
மைனக்கும் முதலில் ெசன்ேறாம். தனது நண்பர் தர்ஷன் சங்கருடன் ேசர்ந்துசாம்
இந்த அைமப்ைப 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிறுவ உதவினார்.

ஆயுர்ேவதம் என்பது இந்திய சமஸ்கிருதப் பனுவல்களில் உள்ள மரபுவழி
மருத்துவச் சிகிச்ைச முைற. காலங்காலமாக அது கடத்தப்பட்டும்
ேமம்படுத்தப்பட்டும் வருகிறது. அைதச் ெசய்பவர்கள் ‘ைவத்தியர்கள்’.
ஆயுர்ேவதத்திற்குத் ெதாடர்புைடயது யுனானி. அது அரபு, பாரசீக நாடுகளிலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்ட பாரம்பாிய மருத்துவ முைற. அைதச் ெசய்பவர்கள் முஸ்லிம்
ஹகீம்கள்.

சாம் தனது குழுவுடனும் ேபராசிாியர்களுடனும் கடைமயாற்றிய ேபாது, நான்
பூங்காக்கைளச் சுற்றி வந்ேதன். டிரான்ஸ்-டிசிப்ளினாி (பல்துைறப்) பல்கைலக்
கழகத்தின் (டிடியூ) பூங்காக்கள் மனம் கவரும் இடங்கள். இந்தியாவில் பயன்படும்
மருத்துவத் தாவரங்கள் 6,500க்கு ேமல் உள்ளன. அைவ பைழய பனுவல்களில்
ஆவணப்படுத்தப் பட்டும் உள்ளன. டிடியூவின் பூங்காக்களில் 1,640 இனங்கள்
வளர்க்கப்படுகின்றன. விாிந்த மூலிைகக் காப்பகம் ஒன்றில் 4,500 இனங்கள்
ேசகாிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப் படுகின்றன.

டிடியூ, ெசவ்வியல் பனுவல்களின் பரந்த அறிவுடனும் முைறகளுடனும் நவீன
அறிவியைல இைணக்கிறது. ஆயுர்ேவதத்தின் ெசவ்வியல் உத்திகள் எப்படி, ஏன்
பயன் அளிக்கின்றன (அல்லது அளிக்கவில்ைல) என்பைதப் புாிந்துெகாள்வதில் 50
பிஎச்.டி. மாணவர்களுக்கு ேமல் மிக முன்ேனறிய ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்தப்
புலம் அண்ைமயில் இளங்கைலப் படிப்ைபயும் உள்ளடக்கும் விதமாக
விாிவுபடுத்தப் பட்டுள்ளது. ஒரு மிகப் ெபாிய மருத்துவ மைனையயும் நடத்துகிறது.
ேமலும், டிடியூவில் 6,500 மருத்துவத் தாவரங்கள், சூத்திர ஆக்கங்கள், மருந்தியல்,
மருந்தாளுைக விதிகளும் முைறகளும், சிகிச்ைச முைறகள், ேநாய்த்ேதாற்றம்,
உயிாிக் கட்டுப்பாடு, ஆயுர்ேவதத்தின் பிற கூறுகள் பற்றிய கணினித் தகவல்தளம்
உள்ளது.
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இந்த ஆய்வின் பல பிாிவுகைள நான் கண்ேடன். உதாரணமாக, சில உணவுகள்
வாழ்நாைள அதிகாிக்கும் என்று கூறும் ஆய்வுகள் உள்ளன. சிவப்பு ஒயின்
இவ்வாறு ெசய்யும் என ஜனரஞ்சக ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளன. ஆயுர்ேவதத்தில்
மாதுைளக்கு இவ்விதப் பண்பு இருப்பதாகச் ெசால்லப்படுகிறது. ஆயுைள
நீட்டிக்கும் ஆயுர்ேவதப் பிாிவு ரஸாயனம் எனப்படுகிறது.

மாதுைள பற்றிய முற்ேகாைளச் ேசாதிக்க ஒரு பிஎச்.டி. மாணவர் பழ ஈக்கைளப்
(ட்ேராேஸாஃபிலா) பயன்படுத்தினார். சில ஈக்களுக்கு சிவப்பு ஒயினும்,
சிலவற்றிற்கு மாதுளம் பழச்சாறும் தரப்பட்டது. பிற ஈக்கள் கண்காணிப்புக் குழு.
ஒரு ெகாள்கலத்தின் மீது எவ்வளவு உயரம் ஈக்கள் ஏறமுடியும், எவ்வளவு
ேநரத்திற்கு என்பைத ைவத்து அவற்றின் உயிர்ச்சக்தி, பலம் ஆகியவற்ைற அளக்க
முடியும். சிவப்பு ஒயின் குழு, கண்காணிப்புக் குழு ஆகியவற்ைற விட மாதுளம் பழம்
அளிக்கப்பட்ட ஈக்கள் குழு, நீண்ட வாழ்நாள் ெபற்றது மட்டுமின்றி, அதன் இனப்
ெபருக்க ஆற்றலும் அதிகாித்தது என்பைத மாணவர் கண்டார்.

டிடியூ அறங்காவலர் குழுவின் உப-தைலவரும், முக்கிய நரம்பியல் நிபுணருமான
டாக்டர் ராமஸ்வாமி இைதவிட ேமலும் சுவாரசியமான ேசாதைன ஒன்ைற
வருணித்தார். மருத்துவத் துைறயில் ஒரு மருந்ைத எப்படி நிஜ உலகத்தில்
(மனிதர்களிடம்) ேசாதித்துப் பார்ப்பது என்பது ஒரு பிரச்சிைன. எலிகள், பழ ஈக்கள்
ஆகியவற்றின்மீது ஆய்வகத்தில் ேசாதிக்கலாம், ஆனால் அைவ மனிதர்களிலிருந்து
ேவறுபட்டைவ. மனிதர்கள்மீது ெகாள்ைககைளச் ேசாதிப்பது கடினமானது.
ஏெனனில் மிகப் ெபாிய தீங்கு நிகழலாம். ேமலும், கள ஆய்வுகளுக்குக் கடுைமயான
ெநறிமுைறகள் உள்ளன. மருத்துவ ஆய்வுகள் எல்லாவற்றிலும் இது ஒரு கடினமான
பிரச்சிைன.

மேலாியா ேநாைய குணப்படுத்த உதவும் மருந்துகள் உள்ளன என்றும் அவற்றின்
திறைனச் ேசாதித்துப்பார்க்க விரும்பினார்கள் என்றும் டாக்டர் கூறினார். இதற்கு
ஒேர வழி மருந்ைதச் ெசலுத்திய ஈரலின் திசுச்ேசாதைன (பயாப்ஸி) ெசய்வேத.
ஆனால் மேலாியாவால் பாதிக்கப் பட்டிருக்கும் உயிருள்ள மனிதன் ேமல் இச்
ேசாதைனையச் ெசய்ய முடியாது.

அக்குழுவினர், ஒரு ைகயிலுள்ள ேதால் ெசல்கள் மீது மிக முன்ேனறிய ஸ்ெடம்-
ெசல் ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்தினர். ஸ்ெடம்-ெசல்களால் மனித உடலின்
எந்தப் பாகத்ைதயும் வளரச் ெசய்ய முடியும். இவர்கள் ஈரல்கைள வளர்த்தனர்.
அதில் ஒன்றில் மேலாியா ேநாையப் புகுத்தினர். மற்ெறான்றில் ஆயுர்ேவத
மருந்ைதப் புகுத்தினர். இப்படியாக ஒரு பைழய மருந்தின் திறைனக் கண்டறிய
முடிந்தது.

இந்தப் பயணம் ஆர்வமூட்டுவதாக இருந்தது. என் சிந்தைனகள் இந்த மரபு வழி
அறிவுக் களஞ்சியத்ைத ேநாக்கித் திரும்பின. ெசவ்வியல் பனுவல்களில்
காணப்படும் மருந்துகள், அவற்றின் நிழற்படங்கள், குறிப்புகள், பிற விஷயங்கள்
ஆகியைவ ேசர்ந்த விாிவான தகவல்தளம் ஒன்று தங்களிடம் இருப்பதாக தர்ஷன்
சங்கர் கூறினார். இந்த தகவல்தளத்ைத ஆன்ைலனில் ெவளியிட முடியுமா என்று
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ேகட்ேடன். உயிாினப் பன்மியச் சட்டம் அைதத் தடுக்கும் என்று கூறினார்.
எனக்குப் புாியவில்ைல, ேமலும் ெதாிந்து ெகாள்ள ஆைசப்பட்ேடன்.

அன்று மாைல, ைமசூர் மகாராணி ேமதகு அரசி பிரேமாதா ேதவி உைடயார்,
ெபங்களூரு சமுதாயத்தின் சில டஜன் குறிப்பிடத்தக்க உறுப்பினர்கைளயும்,
டிடியூவின் மருத்துவர்கைளயும் ெபங்களூர் அரண்மைனயில் விருந்துக்கு
அைழத்திருந்தார். உைர வழங்கலுக்குப் பிறகு, எங்களுக்கு ேதாைசகள், பானிபூாி
உள்ளிட்ட ஒரு கண்கவர் ெதன்னிந்திய உணவு விருந்தாக அளிக்கப்பட்டது.
உணவுக்குப் பிறகு தர்ப்பூசணிக் குைடவுக்குள் ஒரு தர்ப்பூசணி குல்◌ஃபியும்,
ஆரஞ்சுத் ேதாலுக்குள் ஆரஞ்சு குல்◌ஃபியும் அளிக்கப்பட்டன. விருந்தின்ேபாது,
நான் இைணயத்தில் ஆயுர்ேவத அறிைவப் பற்றியும், அந்த அறிைவப் பரப்புவதில்
உயிாினப் பன்மியச் சட்டத்தின் உட்குறிப்புகள் பற்றியும் ேகட்டுக்
ெகாண்டிருந்ேதன்.

…

கலிஃேபார்னியாவுக்கு நான் திரும்பிய பிறகு மரபுவழி அறிைவப் பற்றியும்
உயிாினத் திருட்ைடப் பற்றியும் ஒரு சுைமப் புத்தகங்கைள வருவித்ேதன். வந்தனா
சிவாவின் முன்மாதிாியான புத்தகங்களிலிருந்து ெதாடங்கிேனன். இந்தியாவில்
நமது ெபாது நூலகத்ைத ஊக்கத்துடன் பயன்படுத்துகின்ற ெசவ்வியல் மருத்துவ
சமஸ்கிருதப் பண்டிதர்கள் சிலருக்குக் குறிப்புகள் அனுப்பி அவர்கள் கருத்ைதக்
ேகட்ேடன். ஆயுர்ேவத மருத்துவ வரலாறுகைளப் படித்ேதன். மரபுவழி அறிவின்
காப்புாிைமகள் அறிவுச் ெசாத்து பற்றிய புத்தகங்கைளயும் படித்ேதன்.

இரண்டு விஷயங்கள் என்ைனக் குைடந்தன. முதலாவது, தர்ஷன் சங்கர் அவர்கள்
விற்கும் 13 குறுவட்டுகைள எனக்கு அனுப்பி யிருந்தார். அவற்றின் தைலப்புகள்
"ேஹாமிேயாபதியில் மருத்துவத் தாவரங்கள்", "ேகரளாவின் மருத்துவத்
தாவரங்கள்" என்பன ேபான்று இருந்தன. ஒவ்ெவாரு குறுவட்டிலும் ஓர் எளிய
தகவல்தள முகப்பு இருந்தது. அதில் தைலப்புகள், முக்கியச் ெசாற்கள், பிற
விஷயங்கள் ேசர்ந்த தாவரங்களின் படங்கள் இருந்தன. இந்த வட்டுகைள எளிதாக
நல்ல இைணய முகப்பாக மாற்றமுடியும் என்று ேதான்றியது.

என்ைனக் குழப்பிய மற்ெறாரு விஷயம் மரபுவழி அறிவு இைணய (எண்ணியல்)
நூலகம் என்ற அரசாங்கப் ெபருமுயற்சி. இந்த ஒழுங்கைமவு பலகாலமாக 150
புத்தகங்களுக்கு ேமல் படிெயழுத்துச் ெசய்தும் 297,183 மரபுவழி ஆயுர்ேவத,
யுனானி சூத்திர ஆக்கங்கைளக் குறியாக்கம் ெசய்தும் அதிக உைழப்பினால்
உருவாக்கப்பட்டது. பனுவல்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்கள் புகழ்ெபற்ற நிபுணர்கள்.
இந்தத் தகவல்தளம் இன்ைறய நிைலயில் மரபுவழி ஆயுர்ேவதச் சூத்திரங்களின்
முழு அளவு குறியாக்கத்ைத அளிப்பதாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு சிக்கல். இந்தத்
தகவல்தளம் ெபாதுமக்களுக்கானதல்ல. காப்புாிைமச் ேசாதகர்களுக்கு மட்டுேம
உாியது.
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அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டுக் காப்புாிைமச் சட்டத்திைனப் பற்றி நீண்ட காலமாக
நான் கவைல ெகாண்டிருந்ேதன். ெபரும்பான்ைம மிகப் ெபரு "வணிக முைற",
"ெமன்ெபாருள்" காப்புாிைமகள் நன்ைம ெசய்வதில்ைல, தீைமையத்தான் ெசய்தன.
அைவ புத்தாக்கேமா தனித்தன்ைமேயா ெகாண்டைவ அல்ல. 1994இல்
இைணயத்தில் அெமாிக்கக் காப்புாிைமத் தகவல்தளத்ைத நான் ெவளியிட்ேடன்.
காப்புாிைம வழங்குவதில் உள்ள ெசயல்முைறகைள ஆராய்ந்தவாறும்,
காப்புாிைமகைளத் தங்கள் தினசாி ேவைலகளில் பயன்படுத்துேவாாிடம்
ேபசியவாறும் மிகுந்த ேநரம் ெசலவிட்டுள்ேளன். உண்ைமயில், நான் காப்புாிைமத்
தகவல்கைள இைணயத்தில் ெவளியிட்ட ேபாது, ேமாசமான, பைழய
ேதடுவசதிகைளக் ெகாண்ட அெமாிக்கக் காப்புாிைம, வணிகச்சின்ன
அலுவலகத்தின் பணியாளர்கள் கணினியில் தங்கள் ஆய்விைனச் ெசய்ய என்
வீட்டுக்கு வந்தனர்.

அளவுக்கு அதிகமாக வளர்ந்துவிட்ட வணிகமுைறகளுடனும், ெமன்ெபாருள்
காப்புாிைமகளுடனும், மருத்துவத்திலும் இேதேபான்ற பிரச்சிைனகள் இருந்தன.
குறிப்பாக, அெமாிக்க, ஐேராப்பியக் காப்புாிைம அலுவலகங்கள் அதிகமும்
ேகள்விக்குாிய காப்புாிைமகைள வழங்கியிருந்தன. அைவ தினசாி வாழ்க்ைகயில்
மரபுவழி அறிைவப் பயன்படுத்தும் ெபாிய வரலாற்ைறக் ெகாண்ட இந்தியா,
ஆப்பிாிக்கா, மற்றும் பிற இடங்களில் உணர்ச்சிகைள பாதித்திருந்தன.

இவற்றில் புகழ்ெபற்றது மஞ்சள் பற்றிய காப்புாிைம. மஞ்சளுக்கு காயங்கைள
ஆற்றுவது உள்பட குணமாக்கும் தன்ைமகள் பல உண்டு என்று நீண்ட காலமாகத்
ெதாியும். இரண்டு அெமாிக்க ஆய்வாளர்கள் மஞ்சள் தூள் மற்றும் அதன் பயன்பாடு
பற்றிக் காப்புாிைம வாங்கியிருந்தனர். இந்தியா ெகாதித்ெதழுந்ததில்
ஆச்சாியமில்ைல. இந்தியாவில் ெபாிய ேதசிய அறிவிய்ல் ஆய்வகங்கைள
நடத்திவரும் அறிவியல் ெபருந்ெதாழில் ஆய்வுமன்றத்தின் தைலைம இயக்குநரான
டாக்டர் ஆர். ஏ. மாேஷல்காின் மிகப் ெபரு முயற்சியால் அந்தக் காப்புாிைம ரத்து
ெசய்யப்பட்டது.

மற்ெறாரு காப்புாிைம பாசுமதி அாிசி மீது அளிக்கப்பட்டது. பல ஆயிரம்
ஆண்டுகளாக வங்காளத்தில் வளர்க்கப்படும் பயிர் இது. பாசுமதி அாிசிையக் குறும்
பயிர்கேளாடு அயல்கலப்புச் ெசய்து பலம் ெபற்ற வைகைய உருவாக்குவதற்கு
அளிக்கப்பட்டது இக் காப்புாிைம. இது ஒரு புத்தாக்கம் அல்ல. இந்தியா முழுவதும்
உள்ள விவசாயிகள் பல நூற்றாண்டுகளாக இப்படித்தான் கலப்பின அாிசிைய
உருவாக்குகிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்தக் காப்புாிைமயில் பாசுமதி என்ற
ெபயரும் இடம் ெபற்றிருந்ததால், அந்தச் ெசால்ைலக்கூட விவசாயிகள்
பயன்படுத்தினால் அவர்கள் மீது நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும் நிைல
உருவாகியிருக்கும்!

உயிாியல் பன்மியம் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் சம்ேமளனம் மரபுவழி அறிவின்
அடிப்பைடயிலான காப்புாிைமகள், ேமற்கத்தியக் கூட்டுநிறுவன உயிாினக்
ெகாள்ைளயர் சிலாின் வசமாகிவிடக் கூடாது என்பைதப் புாிந்துெகாண்டது.
உள்ளூர்ச் சமுதாயங்கள் காலங்காலமாகக் ெகாண்டுள்ள அறிைவ அவர்கள்
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ெகாள்ைளயடிக்கலாகாது. நாடுகள் தங்கள் ேதசியப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கைள
இயற்றுவைத அந்த மாநாடு ஊக்கப் படுத்தியது. இந்தியா 2002இல் உயிாினப்
பன்மியச் சட்டத்ைத அமுல் படுத்தியது. ேமற்கத்தியக் குழுமங்கள் வட்டாரச்
சமுதாயங்களின் அறிைவ முழுைமயாகப் பயன்படுத்தி இலாபம் அைடயக்கூடாது,
இலாபங்கைளப் பகிர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பது மன்றத்திலும் இந்தச்
சட்டத்திலும் ஏற்கப்பட்ட முக்கியக் ெகாள்ைக.

மரபுவழி அறிவின் மீது காப்புாிைம வழங்கப்பட்டால் இலாபங்கள்
பகிர்நதுெகாள்ளப்பட ேவண்டும் என்பைத நானும் முழுைமயாக உடன்படுகிேறன்.
ேமலும் குறிப்பிட்ட மருத்துவ விைளவுகைள மரபு வழியாக அறிந்து பயன்படுத்தி
வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டாரத்தில் பரவலாகத் தாவர இனங்கள் அறுவைட
ெசய்யப்பட்டால், அந்த இலாபங்கள் வட்டாரச் சமுதாயத் தினருடன் பகிர்ந்து
ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். உயிாினப் பன்மியச் சட்டம் இந்தக் ெகாள்ைககைள
உட்ெகாண்டுள்ளது.

ஆனால் எனது பிரச்சிைன இதுதான். அளிக்கப்பட்ட காப்புாிைமகள் எல்லாமும்
இல்லாவிட்டாலும், மிகப் ெபரும்பான்ைமயானைவ, மஞ்சள் முதலாக பாசுமதி
அாிசிவைர, இன்னும் பலப்பலவும் ஒட்டுெமாத்தமான ஏமாற்றுகள். அைவ
அளிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது. ஆனால் இன்னும் இதுேபான்ற ேமாசமான
காப்புாிைமகள் அளிக்கப்பட்டுக் ெகாண்டுள்ளன. இைணய நூலகத்தின் பின்னுள்ள
ெகாள்ைக, காப்புாிைமச் ேசாதகர்கள் அப்படிப்பட்டவற்ைறக் கண்டறிந்து
ேமாசமான காப்புாிைமகள் வழங்குவைதத் தடுப்பதாகும். அெமாிக்க, ஐேராப்பியக்
காப்புாிைம அலுவலகங்களுடன் இட்ட ஒப்பந்தங்கள் இைணய நூலகத்தில்
உள்ளன. அவர்களின் காப்புாிைமச் ேசாதகர்கள் இந்தத்த தகவல்தளத்ைத
முைறயான அடிப்பைடயில் பயன்படுத்தேவண்டும். இது ஓர் உடன்பாட்டுக் குாிய
விஷயம்.

ஆனால் சிலர் தகவல்தளம் பரவலாகத் திறக்கப்படுவது எப்படிேயா தீங்கானது
என்று நம்புகிறார்கள். ஏெனனில் இந்த அறிைவத் தீய கூட்டுக்குழுமங்கள்
பயன்படுத்திக் ெகாள்ளும். டிடியூவின் தகவல்தளத்ைத ஆன்ைலனில் அளிப்பதிலும்
இேத ேபான்ற கவைல இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு இந்த வாதம் புாியவில்ைல.
முப்பதாண்டுகளாகப் ெபாதுமக்கள் தகவல்கைள ஆன்ைலனில் இட்டுவரும் எனது
அனுபவத்தின் முகத்தில் இது அைறகிறது.

இது பற்றி என்ன நிைனக்கிறார்கள் என்பைதக் ேகட்டு நான் பல ேபருக்குக்
குறிப்புகள் அனுப்பிேனன். அவர்கள் எல்லாருேம, தகவல்தளத்ைத இரகசியமாக
ைவப்பது ேமாசமான காப்புாிைமகைளத் தடுக்க உதவாது என்று என் ேபாலேவ
ஒப்புக் ெகாண்டார்கள். இத் தகவைல இரகசியமாக ைவப்பது ெபாதுக்கள
அறிைவப் பரப்புதலுக்கு ஊறு ெசய்கிறது என்ற முடிவுக்கு நான் வந்திருக்கிேறன்.
பின்னிருக்கும் பனுவல்கைள முழுைமயாகப் புாிந்து ெகாள்ளாமல் சூத்திர
ஆக்கங்கைள எவ்வாேறனும் தகவல் தளத்தில் ேபாடுவெதன்பது பைழய காலப்
பழெமாழியான "குப்ைபைய இட்டால் குப்ைபதான் வரும்" என்பைத ெமய்ப்பிக்கும்
என்று சமஸ்கிருதப் பண்டிதர்கள் எச்சாிக்கிறார்கள்.
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இருந்தாலும், தகவல்தளம் உள்ளது. அதன் தரம் மிக உயாியது என்ற ெகௗரவம்
உள்ளது. இப் பயனுள்ள அறிைவப் பரப்புவதற்கு அைதப் பரவலாகக் கிைடக்கச்
ெசய்வது உதவும் என்று நம்புகிேறன். தீய காப்புாிைமகைளத் தடுப்பதற்கு தகவல்
பரவல் உதவும் என்றால், அந்தத் தகவைல ேமலும் விாிந்த ஒரு காப்புாிைம
அழிப்பாளர் குழுவுக்கு அளிப்பது இந்தச் சூழலுக்கு உதவிகரமாகத்தான் இருக்கும்.
தகவல் உயாிய தன்ைம உள்ளதாக இல்லாவிட்டால் சமஸ்கிருத அறிஞர்கள்
அதற்கு விளக்கம் தர அனுமதிப்பது பயனுைடயது. ேமலும், ஆயுர்ேவத, யுனானி
அறிவியல்கைளப் பரப்புவது மிகவும் பயனுள்ளது.

வந்தனா சிவா ேபான்ற காப்புாிைம அழிப்பாளர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பது,
ேசாதகர்களுக்கு மட்டுமான தகவல்தளத்ைத உருவாக்குவைதவிட மிகச் சிறப்பான
திட்டம். எனது சகாவான ெபத் ேநாெவக், பாரக் ஒபாமாவின் திறந்த அரசாங்க
முயற்சிகளுக்குத் தைலைம தாங்கியவர். அவர் சாம் பித்ேராதாவின் நல்ல
நண்பரும்கூட. "காப்புாிைம உற்றுேநாக்கு" (Peer To Patent) என்ற திட்டத்தின்
முன்ேனாடி அவர். அதில் காப்புாிைமச் ேசாதகர்கள் இைணயத்திலுள்ேளாருடன்
ேசர்ந்து பைழய விஷயங்களின் உதாரணங்கைளத் ேதட முயற்சி ெசய்கிறார்கள்.
ஒரு சில காப்புாிைமச் ேசாதகர்களுக்கு மட்டும் தகவல்தளத்ைத அளிப்பதற்கு
பதிலாக இந்தத் திட்டம் இன்னும் ேமலான முடிவுகைளச் சாதிக்கக்
ேகாடிக்கணக்கான ேபாின் ஞானத்ைதப் பயன்படுத்திக் ெகாள்கிறது.

இைதப் பற்றிய விைடகள் எனக்குத் ெதாியும் என்று நான் உறுதியாகச்
ெசால்லமுடியாது. ஆனால் அரசாங்கத்தின் மரபுவழி அறிவு கணினி நூலகத்
தகவல்தளம் ெபாதுமக்களுக்குக் கிைடக்க ேவண்டும் என்பது எனது எண்ணம். அது
ெபாதுமக்களுக்கான அறிைவக் ெகாண்டது, அரசாங்கத்தினால் ெபருஞ்ெசலவு
ெசய்து ேசகாிக்கப் பட்டது. அைத யாவருக்கும் கிைடக்கச் ெசய்வது மரபுவழி
அறிவுக்கு நன்ைம தரும்.

அரசாங்கத்தின் முைனவு என்ற முைறயில், பதிப்புாிைமச் சட்டம், தகவல் அறியும்
உாிைமச் சட்டம், அரசியல் சட்டம் ஆகிய யாவும் இந்த ெவளிப்பாட்டுக்குச்
சாதகமாக இருப்பது நல்லெதன்று ேதான்றக் கூடும். ஒரு ேவைள என் எண்ணம்
தவறாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்தியாவில் இந்த உைரயாடைல 2018இல்
ெதாடங்க முடியும் என்பது எனது நம்பிக்ைக. அது ஒருேவைள அரசின்
தகவல்தளத்ைத, ெவறும் ஒரு ேபார்ட்டலில் அல்ல, மிகப்ெபாிய இறக்கத்துக்கும்
மறு-பயன்பாட்டுக்கும் உதவும் முைறயில், மக்களுக்குத் திறப்பதற்காக
அரசாங்கத்துக்கு ஒரு முைறயான விண்ணப்பம் அளிப்பதில் முடியக்கூடும்.

அறிவியல்அறிவியல்  அறிவும்அறிவும்  தில்லிப்தில்லிப்  பல்கைலகழகபல்கைலகழக  நகல்நகல்  கைடயும்கைடயும்

ஒன்பதாவது பகுதி அறிவியல் அறிவு. அதாவது நவீன அறிவியல் சஞ்சிைககளில்
கட்டுைரகள் ெவளியிடுவைதச் ெசால்கிேறன். 2017இல் என் முயற்சிகளில்
ெபரும்பாலானைவ அறிவியல் அறிவு கிைடப்பதற்கான தைடகள், குறிப்பாக
அெமாிக்க அலுவர்கேளா அதிகாாிகேளா தங்கள் கடைமயாற்றும் ேநரத்தில்
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ெவளியிட்ட சஞ்சிைகக் கட்டுைரகைள ெவளியீட்டாளர்கள் சட்டத்துக்குப்
புறம்பாகக் கட்டணத் தைடக்குப் பின்னால் ஒதுக்கிக் ெகாள்வது பற்றி அைமந்தன.

அந்தப் பிரச்சிைனையப் பற்றி ஆய்வு ெசய்வது, என் கண்டுபிடிப்புகைள அெமாிக்க
வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் முன்னால் ைவத்து, முடியும் அல்லது முடியாது என்ற
வாக்கிைனப் ெபறுவது, பிறகு டஜன் கணக்கான பதிப்பாளர்களுக்கும்
முகைமகளுக்கும் அறிவிக்ைககைளச் சான்றஞ்சல்வழி அனுப்புவது என்பது என்
அசலான திட்டம். பதிப்பாளர்கள் மீது பிரச்சிைன எழுப்பப் பட்டுள்ளது, அவர்கள்
அதற்கு 60 நாட்களுக்குள் கருத்துைர தர ேவண்டும் என்று அந்தக் கடிதங்கள்
அறிவிக்கும்.

அதற்குப் பிறகு என்ன என்ற ேகள்வி என் மனத்தில் எழுந்தது. ெபாதுக்களப்
பணிகளின் தவறான உறுதிப்பாடுகள் பற்றிக் கடிதம் அனுப்பும்ேபாது நான்
அவற்ைறப் பதிவிட அனுமதி ேகட்பதில்ைல. உண்ைமயில் ஒரு கட்டுைர
ெபாதுக்களத்தில் இருந்தால் எனக்கு அனுமதி ேதைவயில்ைல. பிரச்சிைனக்குாிய
கட்டுைரகளின் நகல் என்னிடம் இருக்கிறது, இல்ைலெயனில் அது ெவறும்
ேகாட்பாட்டுப் பிரச்சிைன என்பைதத் ெதளிவு படுத்துகிேறன். கருத்துைரகள்
ேகட்பது என் வழக்கம், ஆனால் ெபரும்பாலும் அைவ வருவதில்ைல. இச்சமயத்தில்
அந்தக் கட்டுைரையப் பதிவிட ேவண்டுமா என்ற ேகள்வி எழுகிறது.

அெலக்ஸாண்ட்ரா எல்பாக்யான் ைஸ-ஹப் உடனும், ஆேரான் ஸ்வார்ட்ஸ்
ேஜஸ்டாருடனும் ெபற்ற அனுபவங்களால், தங்கள் நிதி ஆதாயங்கள்
அச்சுறுத்தப்படும்ேபாது பதிப்பாளர்கள் எவ்வளவு தீயமுைறயில் மிருகத்தனமாக
நடந்துெகாள்வார்கள் என்பைத அறிந்திருக்கிேறன். அரசாங்கப் பணிகைளப் பற்றி
நியாயமான விஷயங்கைள அவர்கள் முன்னால் ைவத்தாலும் பதிப்பாளர்கள்
ஏெறடுத்தும் பார்ப்பார்கள் என்று நான் நம்பவில்ைல. அவர்களுக்கு
தரவிதிக்காரர்கள் என்ன ெசய்திருக்கிறார்கள் என்பது ெதாியும். எனேவ எல்லாத்
ஆயுதங்கைளயும் ேபாாிட எடுத்துக் ெகாண்டு வந்துவிடுவார்கள். ெபாதுச் ெசாத்ைத
அவர்கள் அபகாித்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புவதால் அவர்களுக்கு
அறிவிக்ைககைள உறுதியாக அனுப்புேவன். ஆனால் மைலமீதுள்ள அந்த
ஒளிதரும் நூலகத்திற்கு (எனது லட்சியங்களுக்கு) வஞ்சகம் குைறந்த பிற
வழிகைளத் ேதடிக் ெகாண்டிருக்கிேறன்.

இது ேபான்ற சூழல் ஒன்று இந்தியாவில் எழுந்தது. புகழ்ெபற்ற தில்லிப்
பல்கைலக்கழக நிழற்படநகல் கைட வழக்கு. அது ஒருேவைள வழி காட்டலாம்.
வழக்கமாகப் ேபராசிாியர்கள் சஞ்சிைகக் கட்டுைரகளின் பட்டியைலக்
ெகாண்டுவருவார்கள். கைடயினர் நூலகத்திற்குச் ெசன்று நகல்கைளக் ெகாண்டு
வருவார்கள், பிறகு புத்தகங்கைள உருவாக்கி மாணவர்களுக்கு ஒரு மிதமான
விைலயில் விற்பார்கள். அந்த ராேமஸ்வாி நிகழற்பட நகல்கைட மீது
ஆக்ஸ்◌ஃேபார்டு யூனிவர்சிட்டி பிரஸ், ேகம்பிாிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ், ெடய்லர்
அண் ◌ஃப்ரான்சிஸ் ஆகியைவ வழக்குத் ெதாடர்ந்தன. ஆயுதேமந்திய ேபாலீசால்
கைட சூைறயாடப்பட்டது. அதன் உாிைமயாளர் 'தி ஒயர்' பத்திாிைகக்கு, "அது
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மிகவும் அதிர்ச்சியளிப்பதாக இருந்தது--நான் ஒரு குற்றவாளிையப் ேபால
உணர்ந்ேதன்" என்று கூறினார்.

.இந்த வழக்கு புதுதில்லியிலுள்ள தில்லி உயர்நீதி மன்றத்திற்குச் ெசன்றது. என்
நண்பர் ஷம்நாத் பஷீர் இந்தியாவின் முன்னணி அறிவுச் ெசாத்து பற்றிய
அறிஞர்களில் ஒருவர். அர்ப்பணிப்புள்ள ெபாதுப் பணியாளர். அவர் மாணவர்கள்,
கல்வியாளர்கள் சமூகத்தின் சார்பாகக் குறுக்கிட்டார்.

இந்தியாவின் பதிப்புாிைமச் சட்டம், எந்த ஒரு பதிப்புாிைமச் சட்டத்ைதயும்
ேபாலேவ, சில விதிவிலக்குகைளக் ெகாண்டுள்ளது. அந்த இடங்களில் பதிப்புாிைம
சற்றும் ெபாருந்தாது. அெமாிக்காவில், உதாரணமாக, அரசாங்கத்தின்
பைடப்புகளுக்குப் பதிப்புாிைமயிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவிலும் அெமாிக்காவிலும், ஒரு புத்தகம் எப்படிப்பட்டது என்றாலும்
பார்ைவயற்ேறாருக்காக ஒருவர் பதிப்புாிைமைய மீறாமல் நகெலடுத்து
அளிக்கலாம். இது சர்வேதச உடன்படிக்ைக.

இந்தியாவில் மாணவருக்கு ஆசிாியர் பாடம் ெசால்லித் தரும்ேபாது ஒரு பணிைய
நகெலடுப்பதற்குப் பதிப்புாிைமயிலிருந்து விலக்கு உண்டு. இதில் பதிப்புாிைமக்கு
ேவைலயில்ைல. தில்லிப் பல்கைலக் கழகக் கைட தயாாித்த பாடப்புத்தகங்கள்
இந்த விதிவிலக்கின் கீழ்தான் வருகின்றன என்று நீதியைவ கூறியது. ராேமஸ்வாி
நகல்கைட ெசய்ததில் பதிப்புாிைம மீறல் எதுவுமில்ைல. ஏெனனில் அப் பாடப்
புத்தகங்கள் குறித்த ேநாக்கத்திற்காக, அறிவுப் பரப்பைல ேமம்படுத்துவதற்காக,
பல்கைலக்கழத்தின் அங்கீகாரத்துடன் ெசய்யப் பட்டன. அதுதான்
பதிப்புாிைமயின் ேநாக்கமுமாகும்.

பதிப்புாிைமச் சட்டம் ெபாருந்தாது. வழக்கு தள்ளுபடி.

தில்லிப் பல்கைலக்கழக வழக்ைகப் பற்றி நான் சிந்தித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன்.
நீதியைவயின் தீர்ப்பு எனக்குள் அதிர்வுகைள உண்டாக்கியவாறு இருந்தது.
வளாகத்திற்குள் நான் என் சஞ்சிைகக் கட்டுைரகளின் தகவல் தளத்துடன்
அணுகினால் என்ன ஆகும்? இங்கும் அெமாிக்காவிலும் எங்கும் காணப்படும்
தளளுவண்டி உணவுக்கைட ேபான்ற ஒன்ைறத்தான் நான் நிைனத்ேதன்.

சஞ்சிைகக் கட்டுைரகளுக்கு, கணினிப்ெபாருள் கண்டுபிடிப்புக் குறிகைள ஒரு
ேபராசிாியர் அளிக்க முடியும் என்பது என் எண்ணம். அபேபாது பல்கைலக்
கழகத்தில் ஒரு மாணவர் ஜன்னலில் வரும்ேபாது, நான் அவர்கள் பாடக்கிரமம்
அடங்கிய ஒரு யுஎஸ்பி இயக்கிைய அவர்களுக்குத் தருேவன். பிறகு மற்ெறாரு
பல்கைலக்கழத்திற்குச் ெசன்று அங்கும் இவ்விதேம ெசய்ேவன். அறிைவப்
பரப்புவதற்கான எளிய வழிமுைற இது. இலவச யுஎஸ்பி இயக்கிகளுடன்
மாணவர்களுக்குச் சிற்றுண்டியும் கூட அளிக்கலாம். இந்தியாவில் புகழ்ெபற
வாய்ப்புள்ள குவாேகேமால் உணவுத் தயாாிப்புகளின் ஓர் அற்புதமான ேசகாிப்பு
என்னிடம் இருக்கிறது.
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"இது ேநரான விஷயம் இல்ைலயா?" என்று ஷாம்நதிடம் ேகட்ேடன். "யுஎஸ்பி-
இயக்கி, பாடப்புத்தகத்துக்குச் சமமாகத்தான் ேதான்றுகிறது, ஆனால் குறித்த
ெமய்ம்ைமகைள ஒரு நீதியைவ எப்படி விளக்கம் ெகாள்ளும், அவர்கள் எப்படி
யுஎஸ்பிையயும் தாளினால் ஆன பாடப்புத்தகத்ைதயும் சமமாகக் கருதுவார்கள்
என்பது ெதாியாது" என்றார். ஆனால் இருவருேம நிச்சயமாக இது ேநரான
விஷயம்தான் என்று ஒப்புக் ெகாண்ேடாம்.

பதிப்புாிைமச் சட்டத்தில் கல்விக்கான உாிைம என்பது ஆழமாக
உள்ளடங்கியிருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல, இது இந்தியாவின் அரசியல்
சாசனத்தில் அடிப்பைட உாிைமகளில் முழுவதுமாகப் பரவியிருக்கிறது.
உதாரணமாக, உங்கள் விருப்பப் படி நீங்கள் ஒரு ெதாழிைலச் ெசய்யலாம், ஆனால்
அது சாதி பற்றிய உாிைமயாக உள்ளது. ஆனால் சாதிக்கும் ேமேல ஒன்று உண்டு.
ஒரு ெதாழிைலப் பற்றி நன்கு கற்றறியாவிட்டால் அைத நீங்கள் நடத்த முடியாது.
ெதாழில்நுட்பத் தரவிதிகள் பற்றி எனது நிைலப்பாடு இதுதான். இேத வாதத்ைத
நான் ெபாதுவாக அறிவுக்கும் முன்ைவக்க முடியும். ெசயல்படும் ஜனநாயகம்
என்பதன் அடிப்பைடயில் அறிவுமிக்க குடிமக்கள் அைமப்பு இருப்பது அவசியம்.

எல்லாருக்கும் அறிவியல் அறிைவக் கிைடக்கச் ெசய்வதற்கு மாறாக, நான் அைத
இருபது மில்லியன் இந்திய மாணவர்களுக்கு ஒருவர் ஒருவராக அளிப்பதில்
மகிழ்ச்சியைடேவன். அது ஒரு முக்கியமான விஷயத்ைத எடுத்துைரக்கும்: அறிவு
கிைடப்பெதன்பது ஓர் இருைம எதிர்வு அல்ல. தனியார் ெசாத்துாிைம என்பது
இருந்தாலும், மாணவர்கள் தங்கள் கல்விைய ேமம்படுத்த முயலும்ேபாது, அறிவுச்
சாைலயின் இந்தக் கடன்காரர்கள் கடக்கமுடியாத ஒரு தைடயாக மாறிவிட
விடக்கூடாது. கல்விக்கு ேவண்டுெமன்ேற தைடகைள எழுப்புவது
ஒழுக்கக்ேகடானது. ஒருேவைள இந்தத் தைடகைள நீக்க, இதில் ஒரு வாய்ப்பு
இருக்கக்கூடும்.

அந்தத் தகவல்கைள இந்தியாவில் பயன்படுத்த ேவண்டும், இந்திய
மாணவர்களுக்குக் கிைடக்கச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பது என் நம்பிக்ைக. இைதச்
ெசய்யக்கூடிய ைதாியம் எனக்கு உண்டா என்பதும் அல்லது இந்தியப் பல்கைலக்
கழகங்களுக்கு என்ைன வளாகத்திற்குள் அனுமதிக்கும் ைதாியம் உண்டா என்பதும்
ெதாியவில்ைல. ேபராைசக்கார பதிப்பாளர்கள் எவ்விதம் எதிர்விைன புாிவார்கள்
என்று எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ஆனால் இந்தச் ெசயல்பாடு, இந்தியச்
சட்டங்களின் ேநாக்க இலக்குகளுக்குள் ேநரடியாக வருகிறது என்பது ெதாியும்.
இம்மாதிாி அறிவுப்பரப்பலுக்கு அறிவுச் சத்தியாக்கிரகம் ஒன்றுதான் வழி என்றால்
அப்படிேய ஆகட்டும்.

தகவலறிைவதகவலறிைவ  ஜனநாயகப்படுத்துதல்ஜனநாயகப்படுத்துதல்

பத்தாவது துைற தகவைல ஜனநாயகப் படுத்துதல். இதுதான் எனது ஒட்டுெமாத்தச்
ெசயல்துைற எல்லாவற்ைறயும் உள்ளடக்குவது, ஒருேவைள எல்லாவற்ைறயும்
விட மிக முக்கியமானது. எனது தனிப்பட்ட அக்கைற, ெபாது நிதியினால்-அதாவது,
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வழக்கமாக அரசாங்கத்தின் நிதியால், ேசகாிக்கப்பட்ட மிகப் ெபாிய
தகவல்தளங்கைளக் கண்டறிவதும் அவற்ைறக் கிைடக்கச் ெசய்வதும் ஆகும். இது
ேமலிருந்து கீழ்ேநாக்கி நிகழ்வது. ெபரும்பாலும் இந்திய அரசாங்கம் அல்லது
அெமாிக்க அரசாங்கம் என்ற தளத்தில் கவனம் குவிக்கப்படுவது. ஏற்ெகனேவ
இருக்கும் விஷயங்கைளத் ேதடி அவற்ைற மக்களுக்கு அளிக்க நான் முயற்சி
ெசய்கிேறன்.

ஆனால் அறிவு ேமலிருந்து கீழ் வருவதல்ல. அறிவு மக்களிடம் ெதாடங்குகிறது.
எனது 2016 பயணத்தில் பங்கர் ராையச் சந்தித்த ேபாது இைதப் ெபாிதும்
கண்ேடன். ேமட்டுக்குடி ேமேயா கல்லூாியில் சாம் ஒரு ெசாற்ெபாழிவு ஆற்ற
ேவண்டியிருந்தது. மறுநாள் அதிகாைலயில், ராஜஸ்தானின் மத்தியப் பல்கைலக்
கழகத்திற்கு ேவந்தர் என்ற முைறயில் பட்மளிப்பு விழாவுக்கு சாம் தைலைம தாங்கச்
ெசல்வதற்கு முன், நாங்கள் ேபர்◌ஃபுட் கல்லூாிக்கு அவருைடய பைழய நண்பர்
பங்கைரச் சந்திக்கச் ெசன்ேறாம்.

ேபர்◌ஃபுட் கல்லூாி ஒரு வியக்கத்தக்க இடம். பங்கர் அைத 1972இல் நிறுவினார்.
இப்ேபாது அது இராஜஸ்தானின் மத்தியில் திேலானியா என்ற கிராமத்துக்கு
அருகில் மிகப்ெபாிய வளாகத்ைதக் ெகாண்டுள்ளது. அவர்களது தனித்த
முன்ெனடுப்புப் பணி, சூாிய விளக்குகள். உலகமுழுதும் உள்ள கிராமங்களிலிருந்து
ெபண்கைள வருவித்து எப்படிச் சூாிய விளக்குகைள அைமப்பது, பாதுகாப்பது
என்று கற்பிக்கிறார்கள். பற்றைவக்கும் முைற, திட்ட வைரபடங்கைளப் படிப்பது
எப்படி, பிறருக்குக் கற்பிப்பது எப்படி என்று கற்கிறார்கள். அப்ெபண்கள்
வீட்டுக்குச் ெசன்று தங்கள் கிராமங்களுக்கு ஒளி தர முடிகிறது, இருட்டிய பிறகு
மாணவர்களுக்கும், முதிேயாருக்கும் கற்பிக்க முடிகிறது. ைகப்ேபசிகளுக்கு
மின்ேனற்றம் ெசய்வது உள்ளிட்ட பிற பல ேவைலகளுக்கும் சூாிய ஆற்றல்
பயன்படுகிறது.

இைதத் தவிர, சூாிய ஒளி சைமப்பான்கள், நீர் மறுசுழற்சித் திட்டங்கள், சூாிய சக்தி
நீர் உப்புநீக்கம், குப்ைப அகற்றல் திட்டங்கள் ேமலும் பலவற்ைற ேபர்◌ஃபுட்
கல்லூாி உருவாக்கியுள்ளது. சிறார்கள் பகலில் வயல்களில் உைழத்தாலும் இரவில்
கல்விெபறுவதற்கான கணினித் திட்டங்கைள ஆப்பிள் குழுமத்துடன் ேசர்ந்து
அைமத்துள்ளது. அண்ைமக்கால பிஎச்.டி. மாணவர்கள் ேமனிைல ஆய்வுக்ெகன
ஓராண்டு திேலானியாவுக்கு வந்து இன்னும் புதுைமயான ெதாழில்நுட்பங்கைள
உருவாக்கவும் பிறகு அவற்ைற கிராமப்புற இந்தியாவிலும் உலகத்திலும்
பயன்படுத்தவும் முைனகிறார்கள்.

அறிவு மண்ணிலிருந்து உற்பத்தியாகிறது. ேதசிய அரசாங்கங்கள் மீது கவனத்ைதக்
குவிக்கலாம்; ஆனால் அவ்விதம் ெசய்வது, எண்ணற்ற சிறிய நூலகங்கள்,
பள்ளிகள், கிராமப் ெபாியவர்களின் அறிவு, ேகாயில்கள் ஆயுர்ேவத மருந்தகங்கள்
ஆகியவற்றில் உள்ள பரம்பைர அறிைவயும், மற்ற பல ேசமிப்புக்
களஞ்சியங்களிலுள்ளஅறிைவயும் புறக்கணிப்பதாகும்.
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தகவைல ஜனநாயகப் படுத்துவது, அெமாிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இைடயில்
ஒட்டுச்ேசர்க்ைக நைடெபறும் வாய்ப்ைபயும் அளிக்கும் ஓர் இலக்கு ஆகும்.
உதாரணமாக, இரு நாடுகளிலும் உள்ள விவசாயிகள், ெமன்ெபாருைளப்
பயன்படுத்தவும் தங்கள் கிராம எந்திரங்கைளப் பழுதுநீக்கவும் விைதகைள
மறுபயன்பாடு ெசய்யவும் ெபாதுவான அக்கைறகைளக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அெமாிக்காவும் இந்தியாவும் வலுவான நாட்டுப்புற மரபுகைளயும் கிராமப்
புறங்களில் சிறிய நகரங்களில் ஏராளமான வளங்கைளயும் ெகாண்டுள்ளன.
அெமாிக்கா-பாரத் "பாய்-பாய்" என்ற முழக்கம் ஆற்றல் மிக்கதாக இருக்கும்! இந்தக்
கூட்டுச் ெசயைல உருவாக்குவதன் வலுவான அடிப்பைடயாக உள்ளவர்கள்
அெமாிக்காவிலுள்ள இந்தியப் பாரம்பாியத்ைதச் ேசர்ந்த 3.5 மில்லியன் மக்கள்.

சாம் பித்ேராதா ெபரும்பாலும் தகவைல ஜனநாயகப் படுத்துவது பற்றிப்
ேபசுகிறார். இது மிக உயர்ந்த ஓர் இலக்கு. ஒற்ைறத் தகவல் தளத்ைத இதற்கு
விடுவித்தால் ேபாதாது. தகவைல ஜனநாயகப் படுத்துவது என்பது அறிைவ
உற்பத்திெசய்வதிலும், நுகர்வதிலும் ஏற்படும் அடிப்பைட மாற்றம். அறிவு
அைனவருக்கும் கிைடப்பது என்பது நமது காலத்தின் நன்னம்பிக்ைக. அதன்
விைளவு தகவைல ஜனநாயகப்படுத்துவது. இந்த உயிர்மூச்சான இலக்ைக அைடய
நாம் உைழக்க ேவண்டும்.

இந்தியாஇந்தியா  பற்றியபற்றிய  என்என்  ெசாந்தக்ெசாந்தக்  கண்டுபிடிப்புகண்டுபிடிப்பு

இந்தியாவும் அெமாிக்காவும் உலகத்தின் இரு ெபாிய ஜனநாயக நாடுகள்.
இரண்டிற்கும் சுதந்திரப் ேபாராட்டம், சட்டத்தின் விதி இவற்றின் வளமான
பாரம்பாியம் உள்ளது. நான் இங்கு வசிக்காதவன், இந்தியனல்லாதவன். என்
ேபான்ற ஒருவன் இந்தியாவில் அறிைவப் பற்றி இவ்வளவு சிந்திப்பது ஒருேவைள
அசட்டுத் துணிச்சலாக இருக்கலாம். ஆனால் எனது முயற்சிகள் எவ்வளவு நன்றாக
இங்கு ஏற்கப் பட்டுள்ளன எனக் காணும்ேபாது நான் உணர்ச்சிவயப் படுகிேறன்,
மகிழ்கிேறன். இந்த முயற்சிகைள இருமடங்கு ஆக்க விரும்புகிேறன்.

எல்லா அறிைவயும் உலகமுழுவதும் அளிக்க, அறிைவக் காலனிய நீக்கம் ெசய்ய,
ஓர் உலகளாவிய புரட்சி ேவண்டுெமன்றால், அப் புரட்சிக்குத் தைலைம தாங்கி
நடத்த இந்தியாதான் உலகத்தில் சிறப்பான இடம் என்று உறுதியாக நம்புகிேறன்.
ஏன் இவ்விதம் நம்புகிேறன் என்பதற்கு இரண்டு நிகழ்வுகைளச் ெசால்லி
முடிக்கிேறன்.

டாக்டர் கவிராஜ் நாேகந்திரநாத் ேசன்குப்த எழுதிய இரு பாக ஆயுர்ேவத மருந்து
முைற என்ற புத்தகம், வங்காளியில் ஓர் ெசவ்வியல் பைடப்பு. அது 1901இல்
ஆங்கிலத்தில் ெமாழிெபயர்க்கப் பட்டது. அதிலுள்ள ஒரு வாசகத்ைதக் கண்டு நான்
வியப்பைடந்ேதன். கல்கத்தாவில் நீண்ட காலமாகத் ெதாழில் ெசய்துவந்த
குறிப்பிடத்தக்க ைவத்தியர்கள், சமஸ்கிருதப் பண்டிதர்கள் குடும்பத்தின் வாாிசு
ேசன்குப்த. "அறிவு இந்த நாட்டில் ஒருேபாதும் பணத்துக்கு விற்கப்பட்டது
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கிைடயாது. இந்து மத நூல்களில் அறிைவ விற்பைன ெசய்வது கண்டிக்கப்
பட்டுள்ளது" என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.

அது எனக்குள் அதிர்வுகைள ஏற்படுத்தியது. ெமய்யாகேவ, இந்தியத் தரவிதிகளின்
ஒவ்ெவாரு பதிவிலும் பர்த்ருஹாியின் நீதிசதகத்தின் ஒரு வாக்கியத்ைத-"அறிவு ஒரு
ெசல்வம், அைத எவரும் திருட முடியாது"-என்பைதப் ெபாறித்திருந்ேதன். 1901இன்
ஓர் ஆயுர்ேவதப் புத்தகத்தில் அைத காண்ேபன் என்று எதிர்பார்க்கவில்ைல,
ஆனால் நான் வியப்பைடந்திருக்கக் காரணமில்ைல.

ேசன் குப்த மீண்டும் எனக்கு வியப்ேபற்படுத்தினார். காரணம் அவர் ◌ஃபிரான்சிஸ்
ேபக்கன் பிரபுவின் ெசவ்வியல் பனுவலான "தி அட்வான்ஸ்ெமண்ட் ஆஃப்
ேலர்னிங்" என்பதிலிருந்து ேமற்ேகாள் தரச் ெசன்றார். அறிவு இலாபத்திற்ேகா
விற்பைனக்ேகா ஆன ஒரு நிறுவனமாக இருக்கலாகாது என்றும், அது
பைடத்தவனின் புகழுக்கான வளமான களஞ்சியமாகவும் மனிதனின் நிைலைமக்கு
ஆறுதலாகவும் இருக்க ேவண்டும் என்றும் ேபக்கன் கூறினார்.

டாக்டர் ேசன் குப்த, பிறகு சாஸ்திாீயப் பனுவல்களில் ஆழப் புகுந்து, அைவ
பழங்காலத்தில் எவ்விதம் உதவின என்பைத விளக்கினார்:

"ஏதாவது ஒரு துைறயில் திறைம அைடந்தவன், அதில் சிறப்புப் ெபற
விரும்புகின்ற தகுதியான மாணவர்களுக்கு அைத அளிக்கக் கடவன்.
மாணவர்கள் தங்களுடன் தங்கியிருக்கும் காலம் வைர ஆசிாியர்கள்
கற்பிப்பது மட்டுமல்ல, உணவும் உைறவிடமும் அளிப்பதும் ேவண்டும்.
ேபாதிப்பதில் கற்ேறார் ஈடுபடும்ேபாது பணக்காரர்களும் நிலக்கிழார்களும்
அவர்கைள ஆதாிக்கத் தங்களால் இயன்றைதச் ெசய்யேவண்டும்."

உண்ைமயில் இந்தக் ெகாள்ைகையக் ெகாஞ்சம் சந்ேதகத்துடன்தான் ேநாக்க
ேவண்டும். பிராமணர்கள் பலர் மத நூல்கள் பிறருக்குக் கிைடக்காமல் பாதுகாத்து
வந்தனர். சூத்திரர்கள் யாராவது அவற்ைறக் ேகட்டால் அவர்கள் காதில் உருக்கிய
ஈயத்ைத ஊற்றித் தண்டைன ெகாடுக்கும் அளவுக்குச் ெசன்றனர் என்பைத
ஷாம்நாத் பஷீர் எனக்கு நிைனவுபடுத்தினார். சாதித் தைடகள், மற்ற
கட்டுப்பாடுகள் இருந்தாலும் இந்தியாவின் வரலாற்றில் அறிவு அைனவருக்கும்
உாியது என்ற கூற்று ஆழப் பதிந்துள்ளது என்ேற நிைனக்கிேறன்.

மரபுாீதியான அறிைவப் பற்றிப் படிக்கும்ேபாது, எனக்குள் அதிர்வு ஏற்படுத்திய
மற்ெறாரு சம்பவம் இருக்கிறது. மருத்துவைர உருவாக்கும் மரபுகள் பற்றி நான்
படித்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆயுர்ேவத
சிகிச்ைசைய நவீனப்படுத்துவது பற்றிய ஆர்வமூட்டும் புத்தகம் அது. கடந்த
நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தில் ேமற்கத்தியக் கல்விமுைற பரவலாகி வந்தேபாது,
மருத்துவர்களின் புதிய வகுப்பினாில் ஆயுர்ேவதக் காரர்களும் இருந்தார்கள்.
அவர்கள், ெவப்பமானிகள், நுண்ேணாக்கிகள், நிறுத்துகடியாரங்கள் ேபான்ற நவீன
கருவிகைளப் பயன்படுத்தினார்கள். புதிய மருத்துவமைனகள் கட்டப்பட்டு வந்தன.
மருந்தகங்கள் வளர்ச்சியைடந்து, ைமயப்படுத்தப் பட்டன.
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இவற்றிற்கிைடயில், மருத்துவத்ைத ேபாதிக்கும் புதிய பல்கைலக் கழகங்களும்
கல்லூாிகளும் திறக்கப்பட்டன. புதிய அஷ்டாங்க ஆயுர்ேவதக் கல்லூாி
ஆரவாரத்துடன் அர்ப்பணிக்கப் பட்டேபாது அவர்கள் தகவற்கல் நாட்ட
காந்திஜிைய அைழத்தனர்.

தமக்ேக உாிய காரணங்களால் காந்தி, அந்த அைழப்ைப ஏற்றுக் ெகாண்டார்.
தைலைம விருந்தினர் என்ற வைகயில் ஆரவாரத்துடன் வரேவற்கப் பட்ட
அவைரச், சில ெசாற்கள் ெசால்லுமாறு ேவண்டினர். அந்த முழு நிறுவனத்ைதயும்
அவர் கிழித்துக் குப்ைபயில் எறிந்துவிட்டார்! 1925 ேம 6இல் ெசய்யப்பட்ட அந்தச்
ெசாற்ெபாழிைவ, அவரது பைடப்புத் ெதாகுதிகளில் 27ஆம் பாகம் பக்கம் 42இல்
நீங்கள் படிக்கலாம். ெபாிய மருத்துவமைனகளும் நாகாிக மருந்தகங்களும் எவ்வாறு
விஷயங்கைள ேமம்படுத்துவதற்கு பதிலாக ேமாசமாக்குகின்றன என்று நீளமாகக்
கூறினார். ஆயுர்ேவத மருத்துவர்களிடம் துப்புரவு இல்ைல, அடக்கமுமில்ைல
என்றார். அதுதான் ெதாடக்கம். இப்பிரச்சிைனயின் ேவருக்குச் ெசன்று தம்மால்
மட்டுேம முடியும் என்ற வைகயில் கிழித்ெதறிந்து விட்டார்.

காந்தி ெசன்ற பிறகு அங்கு ஒேர குழப்பம். அைழப்புக் குழுவினர் அவருக்கு எழுதி
அவரது ெசாற்கைள வாபஸ் ெபறுமாறு ேகட்டனர். அவர் மறுத்துவிட்டார். நான்
இந்தப் ேபச்ைச சாம் பித்ேராதாவுக்கு அனுப்பிேனன். அவர் பல விஷயங்களில்
காந்தியுடன் ஒத்துச் ெசல்வதாக எனக்கு எழுதினார். சமூகம் ேநாய்த் தடுப்பின்மீது
அக்கைற காட்ட ேவண்டும், மருத்துவர்கள்-மருந்துகள்-மருத்துவமைனகள்
ஆகியைவ ெதாழில் நிறுவனங்களாக வளர்வதில் அக்கைற காட்டலாகாது
என்றுதான் அவர் உண்ைமயில் கூறினார் என்றார் சாம். ேமலும் எல்லாவற்றுக்கும்
நமக்கு விைடெதாியும் என்றும் மருத்துவர்கள் கருதுவது தவறு என்றும், நவீன
மருத்துவர்கள் ஆயுர்ேவதத்தில் எல்லா விைடகளும் இருப்பதாக நிைனக்கின்றனர்
என்றும், அவர்களிடம் பணிவும், சாதாரண மக்களின் வட்டார அறிவில்
நம்பிக்ைகயும் இல்ைல என்றும் காந்திஜி கருதுவதாக எடுத்துைரத்தார்.

இந்த இரு நிகழ்வுகளும் எனக்கு இந்தியா ஏன் தகவைல ஜனநாயகப்
படுத்துவதற்கும் காலனிய நீக்கம் ெசய்வதற்கும் சாியான இடமாக இருக்கிறது
என்று காட்டுகின்றன. இந்திய வரலாற்றிலும் குடியரசின் நவீன ஜனநாயகச்
சட்டகத்திலும் அறிவு கிைடக்கச் ெசய்ய ேவண்டும் என்ற சிந்தைன ஆழமாகப்
பதிந்துள்ளது. ேமற்கத்திய மருந்தின் உயர்ந்த விைலகள், மரபு அறிவின்மீதான
காப்புாிைமகள், முழு விஞ்ஞான அறிவுத் ெதாகுப்பு அளிப்பதில் கட்டுப்பாடு ஆகிய
விஷயங்கைள மக்கள் ஏற்கிறார்கள், புாிந்து ெகாள்கிறார்கள்.

ஒருசில கூட்டுக்குழுமங்களின் தனிச் ெசாத்தாகக் கல்வி இருக்குமானால் சமூகம்
எவ்வளவு ேமாசமாகத் துன்புறும் என்பைத இந்திய மக்கள் புாிந்துெகாள்கிறார்கள்.
சமூகப் பிரச்சிைனகைளப் ேபசித்தீர்ப்பதில் இந்தியாவுக்கு நீண்ட மரபு இருக்கிறது.
அஷ்டாங்கத்தில் காந்திஜி ெவளிப்பைடயாகப் ேபசிய ேபாது அைதத்தான்
ெசய்தார். எல்லா மதங்கைளயும் சகித்துக் ெகாள்ளும் தன்ைம ேவண்டும்

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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என்றேபாது ேபரரசர் அேசாகனும் அைதத்தான் ெசய்தார். மூன்றாவது ெபௗத்த
மாநாட்ைடக் கூட்ட உதவியும் ெசய்தார். உலகமுழுதும் அறிவு கிைடக்கச்
ெசய்வைதப் பற்றிய ெவளிப்பைடயான உைரயாடல் நிகழ்த்தேவண்டுமானால்,
அந்த உைரயாடைல ைவத்துக் ெகாள்வதற்கு இந்தியாேவ சாியான இடமாகத்
ேதான்றுகிறது.

நான் இந்தக் குறிப்ைப முடிக்கும் ேவைளயில் கிறிஸ்துமஸ் கலிஃேபார்னியாவில்
ெகாண்டாடப்படுகிறது. ◌ஃபிப்ரவாியில் இந்தியாவுக்குத் திரும்ப வருவதற்கான
பயணச்சீட்ைடப் பதிவு ெசய்திருக்கிேறன். புத்தாண்டிைன எனக்கும்
மற்றவர்களுக்கும் அறிவு நிைறந்த ஆண்டாகச் ெசய்யும் நம்பிக்ைக இருக்கிறது.
இந்தப் பயணத்தில் என்ைன ஈடுபடுத்தியைமக்கு என் நண்பர் சாம் பித்ேராதாவுக்கு
மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிேறன். ெஜய் ஹிந்த். சுயாட்சி விதி.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிகள்விதிகள்  மீதானமீதான  குறிப்புகுறிப்பு
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ெபங்களூரு டிடியூவின் மூலிைகச் ேசகாிப்பு.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/


ெபங்களூரு டிடியூவின் மூலிைகச் ேசகாிப்பகம்.

சாபர்மதி ஆசிரமத்தில் காந்தி ேவைல ெசய்த இடம்.

199

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/


ஆயுர்ேவத மருத்துவத்தின் பாரம்பாிய சித்தாந்தமான ரஸாயனத்தின்
ெகாள்ைககைள அறிவியல்ாீதியாகச் ேசாதைன ெசய்வது பற்றி டாக்டர் பட்ட
மாணவர்களின் அறிவிப்புப் பலைக.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/


மாண்புமிகு ைமசூர் மகாராணியுடன்.

இரவு உணவின்ேபாது சாம் பித்ேராதாவுடன். மத்தியில் நிற்பவர் டிடியூவின்
தர்ஷன் சங்கர்.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/


அகமதாபாத்தில் இலா பட்டும் அனாமிக் ஷாவும் ேபசுகின்றனர்.

குஜராத் வித்யாபீடத்தின் பட்டமளிப்புவிழா ஊர்வலம்.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/


புத்தகங்கள், ாிச்சட் ஆட்டன்பேரா பிரபு ேசகாித்த ெதாகுதியிலிருந்து.

ேநருவின் பைடப்புகளும், இந்தியாவின் கட்டைமப்பு விதியும், சுதந்திரத்திற்கான
ஆவணங்களும் ஸ்ேகனிங் ெசய்யப்படக் காத்திருக்கின்றன.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/


ேபர்◌ஃபுட் கல்லூாியில் பிரம்மாண்டமான ெபாம்ைமகளுடன்.

ேபர்◌ஃபுட் கல்லூாியில் ெபண்கள் சூாிய விளக்குகைள அைமப்பதற்கும்
பாதுகாப்பதற்கும் பயிலுகின்றனர்.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/


ேபர்◌ஃபுட் கல்லூாியில் பங்கர் ராய் நீர் மீட்பு (மறுசுழற்சி) அைமவு பற்றி
விளக்குகிறார்.

திேனஷ் திாிேவதியின் வீட்டில் குஜராத்தி உணவு.

205

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/


சல்மானின் அைறயில் நிஷித் ேதசாயின் நிறுவனத்ைதச் ேசர்ந்த அனந்த் மாலதியும்
சல்மான் குர்ஷிதும்.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/


சாம் பித்ேராதா குஜராத் வித்யாபீட மாணவர்களுடன் ேபசுகிறார்.

மும்ைப இந்தியா ேகட்டில் நிஷித் ேதசாயுடன்.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/


தரவிதி அைமப்புகளுக்கு அனுப்பப் படும் அறிக்ைகப் ெபட்டிகளுடன். நிழற்படம்
எடுத்தவர் கர்க் வால்டர்.

அைமப்பு-இைணப்புக்கான (குழுமம் உருவாக்குவதற்கான) அறிவிக்ைக, சட்டம்
அைனவருக்கும் கிைடக்க ேவண்டும் என்ற எங்கள் நம்பிக்ைகைய
ெவளிப்படுத்தியது.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/


மனித அறிவு முழுைமயின் ெபரும்பான்ைமப் பகுதிைய 54.5 மில்லியன் சஞ்சிைகக்
கட்டுைரகளின் வடிவத்தில் அடக்கியுள்ள இரண்டு வட்டு வாிைசகள். இைவ
பப்ளிக் ாிேசார்ஸ் அலுவலகங்களிலிருந்து நீக்கப் பட்டு, ேவெறாரு இடத்திற்கு
அனுப்பப்பட்டு விட்டன.
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பின்னிைணப்புபின்னிைணப்பு: : அறிவுஅறிவு  பற்றியபற்றிய  கீச்சுகள்கீச்சுகள்

கார்ல்கார்ல்  மாலமுத்மாலமுத், , ெசபஸ்டேபால்ெசபஸ்டேபால், , கலிஃேபார்னியாகலிஃேபார்னியா, 2017 , 2017 ஜூன்ஜூன் 6 6

@carlmalamud, 2:13 PM-2017 ஜூன் 6.

1/10 பப்ளிக் ாிேசார்ஸ் கல்வி-ஆய்வு இலக்கியம் பற்றி தீவிர தணிக்ைக ஒன்ைற
நடத்திக் ெகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் அெமாிக்க ஐக்கிய அரசாங்கத்தின் பணிகள்
மீது கவனத்ைதக் குவித்துள்ேளாம்.

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM-2017 ஜூன் 6.

2/ கூட்டாட்சி (அரசு)ப் பணியாளர்கள் அல்லது அதிகாாிகள் எழுதிய 1,264,429
சஞ்சிைகக் கட்டுைரகள் பதிப்புாிைம அற்றைவயாக உள்ளன என்று எங்கள்
தணிக்ைக நிர்ணயித்துள்ளது.

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM-2017 ஜூன் 6.

3/ ேமலும் இந்த விஷயத்ைத ஆய்வுெசய்ய, நான் ைஸஹப் என்று அறியப்படும்
தகவல்தளத்தின் நகல்பிரதிைய உருவாக்கி யுள்ேளன். அதில் 63+ மில்லியன்
சஞ்சிைகக் கட்டுைரகள் உள்ளன.

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM-2017 ஜூன் 6.

4/ இந்தப் பிரதியின் ேநாக்கம் ஒரு பாிவர்த்தைனப் பயன்பாட்ைட
உருவாக்குவதாகும். ெபாதுத் தளத்தில் உள்ள ைஸஹப்பின் எல்லாப்
பகுதிக்கூறுகைளயும் பிாித்ெதடுத்தலாகும்.

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM-2017 ஜூன் 6.

5/ என்னிடம் ேமற்தகவல்கள் உள்ள அரசாங்கச் சஞ்சிைகக் கட்டுைரகள்
1,264,429இல், நான் இப்ேபாது 1,141,505 ேகாப்புகைளப் (90.2%) பயன்பாட்டுச்
சாத்தியத்திற்ெகனப் ெபற முடிகிறது.

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM-2017 ஜூன் 6.

6/ ேமலும், என்னிடம் உள்ள 2,031,359 கட்டுைரகள் 1923 அல்லது அதற்கு முந்திய
காலத்தில் ெவளியிடப்பட்டைவ. இந்த இரண்டு வைககளும் ைஸஹப்பில் 4.92%
அளவு உள்ளன.

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM-2017 ஜூன் 6.

7/ ேசாதிக்க ேவண்டிய கூடுதலான வைககளில், பதிப்புாிைம முடிந்துவிட்ட
பதிவுகள், கட்டுைரகளில் திறந்த பார்ைவ அற்றைவ, ஆசிாியேர ைவத்துக் ெகாண்ட
பதிப்புாிைமகள் அடங்கியுள்ளன.

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM-2017 ஜூன் 6.

8/ அெலக்ஸாண்ட்ரா நூலகத்தில் பப்ளிக் ாிேசார்ஸ் உருவாக்கிய நூற்பகுதிப்
பிாிப்புகள் விைரவில் கிைடக்கும். அவற்ைறப் பதிப்பாளர்களுக்கும்
அரசாங்கங்களுக்கும் அனுப்பி ைவக்கும்.
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Replying to @carlmalamud, 2:15 PM-2017 ஜூன் 6.

9/ அெலக்ஸாண்ட்ரா எல்பாக்யான் ைஸைஹப்-ஐ உருவாக்கி, அறிவுக்
கிைடப்பிற்கு மிகச் சிறந்த, ைதாியமான பங்களிப்புச் ெசய்துள்ளார். நாம்
எல்ேலாரும் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்க ேவண்டும்.

Replying to @carlmalamud, 2:16 PM-2017 ஜூன் 6.

10/ அறிவு முழுைமையயும் மானிடர் யாவரும் ெபறச் ெசய்வது நமது
தைலமுைறயின் சாதிக்கப்ெபறாத மிகப் ெபாிய வாக்குறுதி ஆகும். இைணயத்தின்
உதவியினால் இந்தக் கனவு ெமய்யாக முடியும்.

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 85 (1946), முகப்புப் பகுதி, புது தில்லி பங்கி காலனியில்
ஜவஹர்லால் ேநருவுடன் காந்திஜி.

சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 48 (1931-32), ப. 80, லங்காஷயாின் துணிஉற்பத்தித்
ெதாழிலாளர்களுடன் காந்திஜி.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 90 (1947-48), முகப்பு.
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நுவாலா கிாீட் இைணயக் காப்பகத்தில் ைவத்துள்ள ஆேரான் ஸ்வார்ட்ஸ் சிைல.
நிழற்படம், பி.இசட்.ெபட்ராஃப்.

இைணயத்தில் ேபச்சுச் சுதந்திரம் பற்றி ஆேரான் ேபசுகிறார். நிழற்படம், ேடனியல்
ேஜ. சியராட்ஸ்கி.
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பின்னிைணப்புபின்னிைணப்பு: : ெவளிப்பைடத்ெவளிப்பைடத்  தன்ைமதன்ைம  எப்ேபாதுஎப்ேபாது
பயனுள்ளதுபயனுள்ளது??

ஆேரான்ஆேரான்  ஸ்வார்ட்ஸ்ஸ்வார்ட்ஸ், 2009 , 2009 ஜூன்ஜூன்..

ெவளிப்பைடத் தன்ைம என்பது ஓர் நழுவும் ெசால். சீர்திருத்தம் என்ற ெசால்ைலப்
ேபால, நல்லதாகத் ேதான்றுகிறது, அதனால் எந்தவிதமான அரசியல்
விஷயத்ைதயும் யாராவது உயர்த்திப் பிடிக்க விரும்பினால் அேதாடு ேசர்த்துக்
ெகாள்ளப் படுகிறது. "சீர்திருத்தம்" பயனுள்ளதா என்று ேகட்பது மடத்தனமானது
என்பைதப் ேபால(அது எந்தவிதமான சீர்திருத்தம் என்பைதப் ெபாறுத்தது),
ெவளிப்பைடத்தன்ைமபற்றிப் ெபாதுவாகப் ேபசுவதும் ெவகுெதாைலவு
ெகாண்டுெசல்லாது. ெபாதுக் ேகட்புகள் முதலாக ேபாலீஸ் விசாரைண
வீடிேயாேடப் ெசய்யப்படுவது வைர எைதயும் ெவளிப்பைடத் தன்ைம எனலாம்.
இப்படிப்பட்ட ெபாிய ெபாருள்வைக பற்றிப் பயனுள்ள எைதயும் ெபாிதாகக்
கூறமுடியாது.

ெபாதுவாக, யாராவது சீர்திருத்தம் அல்லது ெவளிப்பைடத் தன்ைம என்று
எக்கருத்ைதேயனும் விற்க முைனந்தால் சந்ேதகப் படத்தான் ேவண்டும்.
ெபாதுவாகேவ சந்ேதகம் நல்லது. குறிப்பாக, பிற்ேபாக்கு அரசியல் இயக்கங்கள்
தங்கைள அழகான வார்த்ைதகளில் மைறத்துக் ெகாள்ளும் நீண்ட வரலாற்ைற
உைடயைவ. இருபதாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்தின் கூ-கூ (குட்-கவர்ன்ெமண்ட்,
நல்லரசாங்கம்) இயக்கம் உதாரணம். முதன்ைமயான குழுமங்களால்
நிதியளிக்கப்பட்ட அது ஊழைலயும் நகர ஜனநாயகங்கைளத் தடுக்கின்ற அரசியல்
எந்திரங்கைளயும் ஒழிக்கப் ேபாவதாகக் கூறியது. மாறாக, இடதுசாாி
ேவட்பாளர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப் படுவதற்கு எதிராக ேவைல ெசய்து, அந்தச்
சீர்திருத்தங்கள் ஜனநாயகத்ைதேய மூச்சைடக்கச் ெசய்வதாக முடிந்தன.

கூ-கூ இயக்கவாதிகள் ேதர்தல்கைளப் பல ஆண்டுகள் ஒத்திப் ேபாட்டனர். ேதசிய
அரசியலிலிருந்து நகர அரசியைல ேவறாக ைவப்பதற்காக என்றனர். ஆனால்
அதன உண்ைம ேநாக்கம் வாக்கு எண்ணிக்ைகையக் குைறப்பது.
அரசியல்வாதிகளுக்கு ஊதியம் தருவைத நிறுத்தினர். இது ஊழைலக் குைறக்கும்
என்றனர். அதனால் பணக்காரர்கள்தான் அரசியலுக்கு வரமுடியும் என்று ஆயிற்று.
ேதர்தல்கைளக் கட்சிசாராதைவ ஆக்கினர். நகரத் ேதர்தல்கள் உள்ளூர்ப்
பிரச்சிைனகள் பற்றியைவ, ேதசிய அரசியல் அல்ல என்பதால் இப்படிச்
ெசய்தார்கள் ேபாலும். ஆனால் இதன் விைளவாகப் ெபயர்கள் முன்-நிறுத்தப்
பட்டன. வாக்காளர்களுக்கு யார் தங்கள் பக்கம் இருக்கிறார்கள் என்று ெதாியாமல்
ேபாயிற்று. ேமயர்களுக்குப் பதிலாக நகரேமலாளர்கைளக் ெகாண்டுவந்தனர்.
எனேவ ேதர்தல்களில் ெவற்றி ெபறுவது மாற்றங்கைள விைளவிக்கப்
ேபாதுமானதாக இல்லாமற் ேபாயிற்று.1

நவீன ெவளிப்பைடத் தன்ைம இயக்கம் பைழய கூ-கூ இயக்கத்திலிருந்து மிகவும்
ேவறுபட்டதுதான். ஆனால் இந்தக் கைத ஊதியம் கருதாேதார் உதவ முன்வருைதப்
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பற்றி எச்சாிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும் என்பைதச் ெசால்கிறது. ெவளிப்பைடத்
தன்ைமயின் ஒரு குறிப்பிட்ட வைகச் சிந்தைன பற்றிச் ெசால்லி, அது எப்படித்
தவறிப்ேபாகும் என்று காட்டுகிேறன். நாம் மறுக்கமுடியாத ஒரு கருத்ைத ைவத்து
அது ெதாடங்குகிறது.

ஆவணங்கைளப்ஆவணங்கைளப்  ெபாதுமக்களுடன்ெபாதுமக்களுடன்  பகிர்தல்பகிர்தல்

நவீன சமூகம். பணித்துைற (அதிகாாிகள்) ஆட்சிகளால் ஆனது. நவீன பணித்துைற
ஆட்சிகள், நிைனவுக் குறிப்புகள், அறிக்ைககள், விண்ணப்பங்கள், ேகாப்புகள்
ேபான்று காகிதம் மீது நடப்பைவ: இந்த உள் ஆவணங்கைளப் ெபாதுவில்
பகிர்ந்துெகாள்வது நல்லதாகத் ேதான்றுகிறது. ேதசியப் பாதுகாப்புக் காப்பகத்தின்
தவல் சுதந்திரச் சட்டம் (எஃப்ஓஐஏ) பல பத்தாண்டுகளாக அரசாங்கம் தவறு
ெசய்ததைத ெவளிப்படுத்தியதுேபால அல்லது ேசார்வற்ற கார்ல் மாலமூதின்
ஸ்ேகனிங் பயனுள்ள அரசாங்க ஆவணங்கைள-சட்டங்களிலிருந்து திைரப்படங்கள்
வைர எல்லாரும் இலவசமாகப் ெபறுமாறு ெடராைபட் கணக்கில் ெவளியிட்டைதப்
ேபால, இவற்ைறப் பதிப்பிப்பதால் நல்லதும் அதிகமாக நடந்துள்ளது.

"அரசாங்க ஆவணங்கைள வைலத்தளத்தில் ெவளியிடுவைத"த் தங்கள் அரசியல்
முதன்ைமகளின் பட்டியலில் எவரும் முதலாக ைவப்பார்கள் என்பது சந்ேதகேம.
ஆனால் அது சுமாராக மலிவான திட்டம். (ெபாருட் குவியல்கைள ஸ்ேகனாில் இட
ேவண்டியதுதான்), அபாயம் ஏதுமில்ைல. அந்தரங்கம் பற்றிய மிகப் ெபாிய
அக்கைற கவனத்தில் ெகாள்ளப்படுகிறது. அெமாிக்க ஐக்கியநாட்டில்,
எஃப்ஓஐஏவும் அந்தரங்கச் சட்டமும் (பிஏ) மக்களின் அந்தரங்கத்ைதப் பாதுகாக்கும்
அேத சமயம், எப்படி ெவளிப்படுத்துவைத உறுதி ெசய்வது என்பதற்கான
வழிமுைறகைளயும் அளிக்கின்றன.

அரசாங்க ஆவணங்கைள ஆன்ைலனில் ெவளியிடுவைதவிட கார்ப்பேரட் மற்றும்
ஆதாயமற்ற குழுமப் பதிவுகள் கிைடக்கச் ெசய்வது ேமலும் பயனுள்ளதாக
இருக்கலாம். முைறயான அரசாங்கத்துக்கு ெவளியில்-அதாவது எஃப்ஓஐஏ
சட்டங்களுக்கு ெவளியில்- மிகுதியான அரசியல் காாியம் நடக்கிறது. ஆனால்
இைவ ெவளிப்பைடத் தன்ைம ஆதரவாளர்களின் கண்காணிப் புக்குள் இைவ
வருவேத இல்ைல; அரசாங்கத்திடமிருந்து பில்லியன் கணக்கான டாலர்கைளப்
ெபறுகின்ற அசுரக் கூட்டுக் குழுமங்கள் ஊடுருவ இயலாதவாறு இரகசியமாகேவ
ைவக்கப் படுகின்றன.

மக்களுக்கானமக்களுக்கான  தகவல்தளங்கைளதகவல்தளங்கைள  உருவாக்குதல்உருவாக்குதல்

ெகாள்ைகப் பிரச்சிைனகள் பல ேமாதுகின்ற நலன்களின் சண்ைடகளாக உள்ளன.
திரும்புைகயில் புரண்டு ெசன்று ெகால்லுகின்ற கார்கைள ஓட்டுநர்கள்
ேவண்டுவதில்ைல. ஆனால் அப்படிப்பட்ட கார்கைள நிறுவனங்கள் விற்றுக்
ெகாண்ேட இருக்கின்றன. நீங்கள் காங்கிரஸ் (சட்டமன்ற) உறுப்பினராக
இருந்தால், இரண்டில் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுப்பது கடினம். ஒருபுறம் உங்கள்
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ெதாகுதிகள் உள்ளன, மறுபுறம் ெபாிய கூட்டுக்குழுமங்கள். அைவ உங்கள்
மறுேதர்தலுக்குப் பணம் தருகின்றன. நீங்கள் இருவாில் எவைரயும் பைகக்க
முடிவதில்ைல.

ஆகேவ காங்கிரஸுக்கு ஒரு சமரசப் ேபாக்கு ேதைவப்படுகிறது. அதுதான் சரக்குப்
ேபாக்குவரத்து மீட்பு ேமம்பாட்டு, ெபாறுப்புைடைம, ஆவணப்படுத்தல்
(டிஆர்ஈஏடி) சட்டத்தில் நிகழ்ந்தது. பாதுகாப்பான கார்கைளக் ேகட்பைத விட்டு,
காங்கிரஸ் கார்க் கம்ெபனிகளின் கார்கள் புரளுதல் எவ்வளவு சாத்தியம் என்று
அறிக்ைக தருமாறு கூறியது. ெவளிப்பைடத் தன்ைம மறுபடியும் ெவன்றது!

ேமலும் மற்ெறாரு புகழ்ெபற்ற உதாரணம்: வாட்டர்ேகட்டுக்குப் பிறகு மிகப்ெபாிய
கூட்டுக்குழுமங்களிலிருந்து அரசியல்வாதிகள் மில்லியன் கணக்கான டாலர்கைளப்
ெபறுவது பற்றிக் கலக்கம் அைடந்தார்கள். ஆனால், கூட்டுக்குழுமங்கள் அரசியல்
வாதிகளுக்குப் பணம் தருவைத விரும்புகின்றன.எனேவ அந்த நைடமுைறையத்
தைடெசய்வைதவிட்டு, காங்கிரஸ், தங்களுக்குப் பணம் தரும் எவைரப் பற்றியும்
அரசியல்வாதிகள் தகவல் ைவத்துக் ெகாண்டு, அைதப் ெபாதுமக்கள் பார்ைவக்கு
அறிக்ைக தர ேவண்டும் என்று கூறிவிட்டது.

இந்தமாதிாி நடவடிக்ைககள் ேகலிக்கிடமாகத் ேதான்றுகின்றன. ஓர் கட்டுப்பாட்டு
முகைமைய உருவாக்கும்ேபாது, ஏேதா ஒரு பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காகத்தான்
மக்கள் குழுைவ அைமக்கிறீர்கள். அவர்களுக்கு யார் சட்டத்ைத மீறுகிறார்கள்
என்பைதப் புலனாய்வு ெசய்து தண்டிக்கும் அதிகாரம் அளிக்கப் படுகிறது. மாறாக,
ெவளிப்பைடத் தன்ைம அரசாங்கத்திடமிருந்து ேவைலையச் சாதாரணக்
குடிமகனுக்கு மாற்றுகிறது. அவருக்கு இந்தக் ேகள்விகைளப் புலனாயத்
ேதைவயான காலேமா, இவற்ைற விாிவாக ஆராயும் திறைமேயா கிைடயாது.
அைதப் பற்றி எதுவும் ெசய்யவும் முடியாது. இது ஒரு ேகலிக்கூத்து. ஏேதா ஒரு
முக்கியமான பிரச்சிைனயில் உண்ைமயில் சம்பந்தப் பட்ட கார்ப்பேரட்
புரவலர்கைள ஆபத்துக்கு உட்படுத்தாமல் ஏேதா தான் நல்லது ெசய்து விட்டது
ேபான்ற பிம்பத்ைத காங்கிரஸ் உருவாக்கிக் ெகாள்ளும் வழி.

மக்களுக்குமக்களுக்கு  தகவல்தளங்கைளதகவல்தளங்கைள  விளக்குதல்விளக்குதல்

இங்குதான் ெதாழில்நுட்பக்காரர்கள் நுைழகிறார்கள். "மக்களுக்கு ஏதாவது
கடினமாக இருக்கிறதா?" என்று ேகட்கிறார்கள். "எப்படிச் சாிெசய்வது என்று
எங்களுக்குத் ெதாியும்." இைணயதளத்தின் பிரதி ஒன்ைற இறக்கம் ெசய்து
ெபாதுமக்கள் நுகர்வுக்கு அழகு படுத்தி அளிக்கிறார்கள். புள்ளிவிவரச்சுருக்கம்
தயாாித்து, அழகான படங்கைள அைதச் சுற்றி இட்டு, கவர்ச்சியான ேதடுதல்
பகுதிையயும் இட்டு, சில காட்சிப்படுத்தல்கைளயும் தருகிறார்கள். இதனால்
ஆர்வமிக்க குடிமக்கள் தங்கள் அரசியல்வாதிக்கு யார் பணம் தருகிறார்கள், எப்படி
அவர்கள் கார்கள் அபாய நிைலயில் உள்ளன என்பைத ஆன்ைலனில் காணலாம்.

பின்னிைணப்புபின்னிைணப்பு: : ெவளிப்பைடத்ெவளிப்பைடத்  தன்ைமதன்ைம  எப்ேபாதுஎப்ேபாது  பயனுள்ளதுபயனுள்ளது??
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சிந்திக்கிறவர்கள் இைத விரும்புகிறார்கள். அரசுக் கட்டுப்பாட்டு நீக்கம், அரசுக்கு
எதிரான ெவறி ஆகியவற்றில் மூழ்கிய அவர்கள், அரசாங்கத்ைதப் பற்றிச் சந்ேதகப்
படுகிறார்கள். ஒழுங்குபடுத்து பவர்கைள நம்மால் கண்டுபிடிக்க இயலாது
என்கிறார்கள். "தகவல்கைள நாேம ஆராய ேவண்டும்." ெதாழில்நுட்பம் இதற்கு
முழுைமயான தீர்ைவ அளிப்பதாகத் ேதான்றுகிறது. எல்லா வற்ைறயும்
ஆன்ைலனில் ேபாடுங்கள். எவைரயும் நம்பாமல் மக்கள் தாங்கேள தகவல்கைள
ஆராய முடியும்.

ஒேர ஒரு பிரச்சிைன இருக்கிறது: ஒழுங்குபடுத்துபவர்கைள நீங்கள்
நம்பமுடியாவிட்டால், தகவல்கைள மட்டும் எப்படி நம்பலாம் என்று
நிைனக்கிறீர்கள்?

தகவல்தளங்கைள உருவாக்குவதிலுள்ள பிரச்சிைன அைவ படிக்கக்
கடினமானைவ என்பதல்ல. புலனாயவும் அமுல் படுத்தவும் மக்களுக்கு ஆற்றல்
இல்ைல. இதற்கு இைணய தளங்கள் ஒன்றும் ெசய்ய இயலாது. அவற்ைறச்
சாிபார்க்க எவரும் இல்லாததால், ெவளிப்பைடத் தன்ைமகூடிய தகவல் தளங்களில்
வருகின்ற ெசய்திகள் ெபரும்பாலும் ெபாய்கள்தான். சிலசமயம் பின் வருவது
ேபாலப் பச்ைசயான ெபாய்கள். சில ெதாழிலகங்களில் பணியிடத்தில் நிகழும்
விபத்துகைளப் பற்றி இரண்டு புத்தகங்கள் ைவத்திருப்பார்கள். ஒன்று
துல்லியமானது. எல்லாச் ெசய்திகைளயும் தரும். மற்றது, அரசாங்கத்துக்குக் காட்ட
ேவண்டியது. நடந்தவற்றில் 10% சதவீதத்ைதத்தான் காட்டு வார்கள்.2 இன்னும்
நுணுக்கமாகவும் ெசய்ய முடியும். படிவங்கள் தவறான ேகாப்பில் இடப்படும்,
அல்லது வைகமாதிாிகளால் பூர்த்தி ெசய்யப்படும். அல்லது அந்த விபத்து
படிவத்தில் வராதவாறு மாற்றப்படும். இம்மாதிாி தகவல் தளங்கைளப் படிக்க
எளிதாக்குவது, ெபாய்கைளப் படிக்க எளிதாக்கிவிடுகிறது.

மூன்று உதாரணங்கள்:

• காங்கிரஸின் ெசயல்பாடுகள் ெபாதுமக்களுக்குத் திறந்தைவ என்று
நம்பப்படுகிறது. ஆனால் ேபரைவக்கு நீங்கள் ெசன்றால் (அல்லது
அவர்கள் ெசய்வைதத் தரக்கூடிய ஒளிவுமைறவற்ற தகவல் தளத்திற்குச்
ெசன்றால்) எல்லா ேநரமும் அவர்கள் அஞ்சல் அலுவலகங்களுக்குப்
ெபயர் தந்துெகாண்டிருப்பைதக் காணலாம். உண்ைமயான
ேவைலெயல்லாம் அவசர நிைலைமகள் வாயிலாக நிைறேவற்றப்பட்டு,
தீங்கற்ற மேசாதாக்களின் உப-பிாிவுகளுக் குள் திணிக்கப் படுகின்றன.
(வங்கிகைள அரசாங்கம் காப்பாற்றிய ெசய்ைக, பால் ெவல்ஸ்ேடான்
மனநலச் சட்டத்தில் ைவக்கப் பட்டிருந்தது.) மாட் ைடப்ளியின் 'மிகப்
ெபாிய நிைனவுத் தடுமாற்றம்' (ஸ்பீகல் அண் க்ரா) இந்தக் கைதையத்
ெதாிவிக்கிறது.

• இத்தளங்களில் ெபரும்பாலானைவ, நீங்கள் யாைரத் ேதர்ந்ெதடுத் தீர்கள்
என்று ெசால்கின்றன. ஆனால் அவர்மீதுள்ள தாக்கம் என்ன என்பைதச்
ெசால்கின்றனவா? 40 ஆண்டுகளாக, நியூ யார்க் மக்கள் தாங்கள்

சுயாட்சிசுயாட்சி  விதிவிதி
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ேதர்ந்ெதடுத்த அதிகாாிகளால்-நகர மன்றம், ேமயர், கவர்னர்-
ஆளப்படுகிேறாம் என்று நிைனத்தார்கள். நியூ யார்க்கின் ஆதிக்கத்ைதக்
கட்டுப்படுத்தியவன் ஒேரஒரு மனிதன்-அவன் ேதர்தலில் நின்ற
ேபாெதல்லாம் ெதாடர்ந்து ேதாற்கடிக்கப் பட்டவன்-யாருேம அவன்
இந்தப் ெபாறுப்பில் இருந்தான் என்று நிைனத்திருக்கேவ முடியாது-
அவன் பூங்காக்களின் ஆைணயராக இருந்த ராபர்ட் ேமாசஸ் என்பைத
ராபர்ட் காேரா தமது 'தி பவர் புேராக்கர்'-இல் (விண்ேடஜ்)
ெவளிப்படுத்தினார்.

• இைணயத்திலுள்ள பல தளங்கள் யாாிடம் உங்கள் பிரதிநிதி பணம்
ெபறுகிறார் என்பைதக் காட்டும், ஆனால் ெவளிப்படுத்தப் பட்ட
ெகாைடகள் என்பன ஒரு பனிப்பாைறயின் சிறுமுகப்பு ேபான்ைவதான்.
ஹார்ப்பருக்காகக் ெகன் சில்வர்ஸ்டீன் எழுதிய ெதாடாின் பகுதிகளில்
(இவற்றில் சிலவற்ைறத் தனது புத்தகமான துர்க்ேமனிஸ்ேகம்-இல்
[ேரன்டம் ஹவுஸ்] ெவளியிட்டுள்ளார்) காங்கிரஸின் உறுப்பினராக
இருப்பது வசதிகைளயும் பணத்ைதயும் அது எங்கிருந்து வருகிறது
என்பைத ஒளித்து ைவப்பதற்கு எல்ைலயற்ற வழிகைள அளிக்கிறது
என்பைதச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

ெவளிப்பைடத் தன்ைம ஆதரவாளர்கள் இைதச் சுற்றிவைளக்கப் பார்க்கிறார்கள்.
"சாிதான், ஆனால் ெகாஞ்சம் தகவலாவது துல்லியமாக இருக்கும். அப்படி
இல்லாவிட்டாலும் மக்கள் எப்படிப் ெபாய் ெசால்கிறார்கள் என்பைதப்
பற்றியாவது நாம் ெதாிந்து ெகாள்ளலாம் அல்லவா?" என்கிறார்கள். ஒருேவைள
இது சாியாக இருக்கலாம். ஆனால் இதற்கு நல்ல உதாரணங்கள் கிைடக்கவில்ைல.
(ெவளிப்பைடத் தன்ைமப் பணி ேமலும் ெவளிப்பைடத் தன்ைம ேவண்டும்
என்பைதத் தவிர உண்ைமயில் எைதயும் சாதித்ததற்கு எந்த நல்ல உதாரணத்ைதயும்
தரமுடிய வில்ைல. ஆனால் ஒவ்ெவான்றிற்கும் விைல இருக்கிறது.

உலகத்ைதச் சுற்றி நிகழும் ெவளிப்பைடத் திட்டங்களுக்கு நிதி உதவியளித்து
பலநூறு மில்லியன் டாலர்கள் ெசலவிடப் பட்டுள்ளன. அந்தப் பணம்
வானத்திலிருந்து குதிக்கவில்ைல. ஒன்றுமில்லாதைதவிட ெகாஞ்சம் ெவளிப்பைடத்
தன்ைம நல்லதா என்பது ேகள்வியில்ைல; இந்தப் பணத்ைதச் ெசலவிட ெவளிப்
பைடத் தன்ைமதான் சிறந்த வழியா என்பதுதான் ேகள்வி. ேவறு திட்டத்தில்
ெசலவிட்டால் இைதவிடப் ெபாிய தாக்கம் இருக்குமா என்பதும்தான்.

இருக்கும் என்றுதான் நிைனக்கத் ேதான்றுகிறது. இந்தப் பணம் எல்லாேம ஒரு
ேநரடி பதிைலப் ெபறுவதற்குச் ெசலவிடப் படுகிறது. அைதப் பற்றிப் பிறகு எதுவும்
ெசய்ய இயலாது. அமுல்படுத்தும் சக்தியின்றி, உலகில் மிக நன்கு வாசிக்கக்கூடிய
தகவல் தளமும், அது மிகத் துல்லியமானதாக இருந்தாலும், ஒன்றும் சாதித்துவிட
முடியாது. மக்கள் ஆன்ைலனுக்குச் ெசன்று எல்லாக் கார்களும் அபாயமானைவ,
எல்லா அரசியல்வாதிகளும் ஊழல்மிக்கவர்கள் என்று புாிந்து ெகாள்கிறார்கள்.
பிறகு அவர்கள் என்ன ெசய்வதாக உத்ேதசம்?

பின்னிைணப்புபின்னிைணப்பு: : ெவளிப்பைடத்ெவளிப்பைடத்  தன்ைமதன்ைம  எப்ேபாதுஎப்ேபாது  பயனுள்ளதுபயனுள்ளது??
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சிறு மாற்றங்கைள ஒருேவைள ெசய்யலாம். இந்த அரசியல்வாதி
மற்ெறாருவைரவிடக் ெகாஞ்சம் குைறவான லஞ்சத்ைதப் ெபறுகிறார். ஆகேவ
அவருக்கு நான் வாக்களிப்ேபன் என நிைனக்கலாம். (மாறாக, அவர் சற்ேற
கூடுதலான ெபாய்யர் ஆகவும் இருக்கலாம், அவரது லஞ்சப் பணத்ைத பிஏசிக்கள்
அல்லது அடிப்பைட நிறுவனங்கள் அல்லது பிரச்சாரகர்கள் வாயிலாகப் ெபறலாம்)-
ஆனால் அரசாங்கத்ைதப் ேபாலன்றி அவர்களால் ெபாிய பிரச்சிைனையத்
தீர்க்கமுடியாது. அதாவது இைணய தளத்ைதப் பார்க்கும் சிலர், கார்
கம்ெபனிகைளப் பாதுகாப்பான கார் உற்பத்தி ெசய்யைவக்க முடியாது.
உண்ைமயான பிரச்சிைனையத் தீர்க்க உங்களால் முடியவில்ைல என்பேதாடு
ேமலும் நம்பிக்ைகயற்ற நிைலயாக அது ேதான்றுமாறு ெசய்துள்ளீர்கள். எல்லா
அரசியல்வாதிகளும் ஊழல்ெசய்பவர்கள், எல்லாக் கார்களுேம அபாயமானைவ,
சாி, உங்களால் என்ன ெசய்ய முடியும்?

ஒருஒரு  மாற்றுவழிமாற்றுவழி

இதில் விசித்திரமானது, நீங்கள் ஏதாவது ெசய்ய இைணயம் வழி தருகிறது
என்பதுதான். குழுக்கைள உருவாக்கவும், ெபாதுேவைல களில் இைணந்து
ேவைலெசய்யவும் அது மிக எளிதாக-முன் எப்ேபாைதயும் விட எளிதாக வழி
ெசய்கிறது. இைணய தளத்தில் தகவைல ஆராய்வதால் அல்ல, மக்கள் ஒன்று
ேசர்வதனால்தான் ெமய்யான அரசியல் முன்ேனற்றத்ைத அைடய முடியும்.

இதுவைர நாம் மிகச் சிறிய நகர்வுகைளத்தான் பார்த்ேதாம். மக்கள் ேவெறங்ேகா
பார்ப்பைத நகல் எடுகிறார்கள், அைத அரசியலுக்குப் பயன்படுத்த முயல்கிறார்கள்.
விக்கிகள் நன்கு ேவைல ெசய்வதாகத் ேதான்றுகிறது. எனேவ நீங்கள் ஓர் அரசியல்
விக்கிைய அைமக்கிறீர்கள். எல்லாருக்கும் சமூக வைலத் தளங்கள் பிடிக்கின்றன.
எனேவ நீங்கள் ஒரு அரசியல் சமூக வைலத் தளத்ைத அைமக்கிறீர்கள். ஆனால்
இந்தக் கருவிகள் தங்கள் அசல் பின்னணியில் ேவைலெசய்தன. ஏெனனில் குறித்த
பிரச்சிைன கைளத் தீர்க்க முயன்றன, மந்திரத்தால் அல்ல. அரசியலில்
முன்ேனற்றத்ைத உருவாக்க, அதன் பிரச்சிைனைள எப்படித் தீர்ப்பது என்று நன்கு
சிந்திக்க ேவண்டும். பிற துைறகளில் பயன்பட்ட ெதாழில் நுட்பங்கைளக்
காப்பியடிப்பதால் அல்ல.

தகவல் ஆய்வு, ேமம்பாட்டின் பகுதியாக இருக்கலாம், ஆனால் அது ஒரு ெபாிய
சித்திரத்தின் ஒரு பகுதிதான். தாங்கள் அக்கைற ெகாண்ட ஒரு பிரச்சிைனையத்
தீர்க்க-உணவுப் பாதுகாப்பு என்று ெகாள்ேவாம்-மக்கள் குழு ஒன்று முன்வருகிறது.
உங்களிடம் பாதுகாப்புப் பதிவுகளில் நுணுகிப் பார்க்கும் ெதாழில்நுட்பக் காரர்கள்
இருக்கலாம். புலனாய்வுச் ெசய்தியாளர்கள் ◌ஃேபான் ெசய்யலாம், கட்டிடங்களில்
ேவவு பார்க்கலாம், வழக்கறிஞர்கள் ஆவணங்களில் புகுந்து வழக்குகள் ேபாடலாம்.
பிறகு அரசியல் ஒருங்கிைணப்பாளர்கள் திட்டத்திற்கு ஆதரவாக ஆர்வலர்கைள
ஒருங்கிைணக்கிறார்கள், காங்கிரஸின் உறுப்பினர்கள் உங்கள் பிரச்சிைனகளுக்கு
ேகட்புகைள வலியுறுத்துகிறார்கள், நீங்கள் ெவளிப்படுத்தும் பிரச்சிைனகைளத்
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தீர்க்கும் சட்டங்கைள இயற்றுகிறார்கள், வைலத்தளக் காரர்களும் எழுத்தாளர்களும்
தங்கள் முன் விாியும் உங்கள் கைதகைள எழுத்தில் தருகிறார்கள்.

கற்பைன ெசய்யுங்கள்: ஒரு புலனாய்வு அதிரடிக்குழுவினர், ஒரு பிரச்சிைனைய
எடுத்து, உண்ைமைய ெவளிப்படுத்தி, சீர்திருத்தத்திற்கு வலியுறுத்துகிறார்கள்.
ெதாழில்நுட்பத்ைத மட்டும் அல்ல, அரசியைலயும் சட்டத்ைதயும் பயன்படுத்து
வார்கள். அதிகபட்சம், ஒரு ெவளிப்பைடச் சட்டம் நீங்கள் ேமலும் காண்பதற்கு ஒரு
தகவல் தளத்ைத அளிக்கிறது. ஆனால் ஒரு வழக்கு (அல்லது காங்கிரஸின்
புலனாய்வு)? நீங்கள் எல்லாத் தகவல் தளங்கைளயும், அதற்குப் பின்னாலுள்ள
மூலப் பதிேவடு கைளயும் துருவ ேவண்டும். இவற்றுக்ெகல்லாம் அர்த்தம் என்ன
என்று மக்களின் உறுதிெமாழிேயாடு, ேபட்டிகாண ேவண்டும். என்ேறா ஒரு நாள்
உங்களின் ேதைவைய முன்கணிப்புச் ெசய்வதற்கு பதிலாக உங்கள் ேதைவ என்ன
என்பைதக் ேகட்க முைனகிறீர்கள்.

இங்குதான் தகவல் ஆய்வு உண்ைமயாகேவ பயன்பட முடியும். இைணயத்தில்
ேமய்பவர்களுக்கு உறுதியான விைடகள் அளிப்பதற்கு அல்ல. மாறாக, பிறர்
ைகப்பற்றி, புலனாய்வு ெசய்யக்கூடிய பிறழ்வுகைளயும், பாணிகைளயும்,
பிரச்சிைனகைளயும் கண்டுபிடிக்கிறீர்கள். முற்றுப் ெபற்ற திட்டங்கைளக்
கட்டுவதில் அல்ல, கண்டுபிடிக்கும் ெசயல்முைறயில் ஈடுபடுகிறீர்கள்.

புலாய்வு அதிரடிக் குழு உறுப்பினர்கள் பிறருடன் இைணந்து பணியற்றினால்தான்
இைதச் ெசய்ய முடியும். 'ெதாழில்நுட்பம்', 'இதழியல்', 'அரசியல்' ஆகியவற்றின்
மனம்ேபான ேபாக்கான பிளவுகளால் ஊனமுறாமல் தங்கள் இலக்குகைள
அைடவதற்குத் ேதைவயானவற்ைற அவர்களால் ெசய்ய முடியும்.

இப்ேபாேத, எந்தப் பிரச்சிைனக்கான எந்தத் தகவல் ஆயினும், அவற்ைறப் ெபறத்
ெதாழில்நுட்பக்காரர்கள் நடுநிைலயான தளங்கைளக் கட்டுவதாகச்
ெசால்கிறார்கள். தாங்கள்தான் ெமய்ம்ைமகளின் புறவய ேநாக்குநர்கள் எனப்
பத்திாிைகக் காரர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். ஏற்ெகனேவ தங்களிடம் விைடகள்
இருப்பதாகவும் ேமற்ெகாண்டு ேகள்விகைளப் புலன் ஆராய ேவண்டாெமன்றும்
அரசியல் வைகயினர் ெசால்கிறார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தங்கள்
ெபட்டிகளுக்குள் அைடபட்டிருக் கிறார்கேள ஒழிய முழுச் சித்திரத்ைதயும்
அவர்களால் காண இயலவில்ைல.

நான் முழுச் சித்திரத்ைத நிச்சயமாகக் கண்ேடன். நான் பிரச்சிைன கைளப் பற்றி
உணர்வபூர்வமாகக் கவைலப் படுபவன் . எனக்கு ஊழல் அரசியல்வாதிகள்
ேதைவயில்ைல. கார்கள் மக்கைளக் ெகால்லக் கூடாது. ஒரு ெதாழில்நுட்பவாதி
என்ற முைறயில் அவற்ைறத் தீர்க்க என்னால் முடிவது நல்லது. அதனால்தான் நான்
ெவளிப்பைடத் தன்ைமயின் வாக்குறுதி அைலக்குள் தள்ளப் பட்ேடன். விதிகைள
எழுதுவது, தகவல் தளங்கைளச் சலித்தல் ேபான்ற என்னால் ெசய்யமுடிந்த
விஷயங்கைளச் சிறப்பாகச் ெசய்வதனால்- உலகத்ைத மாற்ற முடியும் என
நிைனத்ேதன்.

பின்னிைணப்புபின்னிைணப்பு: : ெவளிப்பைடத்ெவளிப்பைடத்  தன்ைமதன்ைம  எப்ேபாதுஎப்ேபாது  பயனுள்ளதுபயனுள்ளது??
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ஆனால் அப்படி நிகழவில்ைல. ெவளிப்பைடத் தன்ைம என்ற ெசால் மிக அழகாக
இருப்பதுேபால, தகவல் தளங்கைள ஆன்ைலனில் ெவளியிடுவது
எல்லாவற்ைறயும் தீர்த்து விடுவதில்ைல. என்ைன நான் ஏமாற்றிக் ெகாள்வது
எளிது. நான் விஷயங்கைள ஆன்ைலனில் இட்டுக் ெகாண்ேட இருந்தால் அது
எங்ேகா எவருக்ேகா பயன்தரக்கூடும். அதுதாேன ெதாழில்நுட்பக் காரர்களால்
ெசய்ய இயலுவது? உலளாவிய வைலத்தளம் ெசய்தி கைள ெவளியிட மட்டும்
வடிவைமக்கப் பட்டதல்ல. விஞ்ஞான ெவளியீடுகளிலிருந்து இழிகைல வைர
எைதயும் ஆதாிக்கும் ஒரு நடுநிைலத்தளம் அது.

அரசியல் அப்படியல்ல. ஒருகாலத்தில் நியூ யார்க் ைடம்ஸின் முதல் பக்கத்தில்
பிரச்சிைனகைள ெவளியிட்டால் அைவ தீர்க்கப்படும் என்ற உறுதிப்பாடு
இருந்தது. ஆனால் அக்காலம் மாறிவிட்டது. பிரச்சிைனகைள
முன்ைவப்பதிலிருந்து, புலனாய்வு, அதிலிருந்து தகவல் ெவளிப்படுத்தல்,
அதிலிருந்து சீர்திருத்தம் என்ற வழிமுைற உைடந்துேபாய்விட்டது. தங்கள்
விஷயங்கைளப் பயன்படுத்துவார்கள் என்று ெதாழில்நுட்ப வாதிகள்
பத்திாிைகயாளர்கைள நம்ப முடிவதில்ைல, பத்திாிைக யாளர்கள் தாங்கள்
ெவளியிடும் விஷயங்கைள அரசியல் ெசயல் வீரர்கள் சாிெசய்து விடுவார்கள்
என்று நிைனப்பதற்கில்ைல. இம்மாதிாித் தங்கள் தங்கள் வழிகளில் ெசல்லும்
ஆயிரக்கணக் கான ேபாினால் மாற்றம் வருவதில்ைல. ஒரு ெபாது இலக்கிற் ெகன
மக்கள் ஒன்று திரண்டால்தான் மாற்றம் நிகழும். இைதத் ெதாழில்நுட்பவாதிகள்
தாங்கேள ெசய்துவிட இயலாது.

ஆனால் பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பைத தங்கள் இலக்ெகன அவர்கள் ெகாண்டால்,
தங்கள் திறைம, சாதுாியம் அைனத்ைதயும் அதற்கு அவர்களால் பயன்படுத்த
முடியும். தங்கள் இைணய தளத்திற்கு வருைக தந்ேதாாின் எண்ணிக்ைகயால் அல்ல,
எத்தைன ேபாின் வாழ்க்ைகையத் தாங்கள் ேபாாிட்ட இலக்குகளால் முன்ேனற்ற
முடிந்தது என்பைத ைவத்துத் தங்கள் ெவற்றிைய அவர்கள் அளக்கமுடியும். எந்தத்
ெதாழில்நுட்பங்கள் உண்ைமயிேலேய மாற்றத்துக்கு உதவுபைவ, எைவ ெவறும்
நுகர்வுக்கானைவ என்று கற்றுக்ெகாள்ள முடியும். அவர்களால் திரும்பச் ெசய்யவும்,
ேமம்படுத்தவும், அளவிடவும் முடியும்.

ெவளிப்பைடத் தன்ைம ஆற்றல் நிைறந்தது ஆகலாம், ஆனால் தனியாக அல்ல.
எனேவ தகவல்கைள ெவளியிடுவது மட்டுேம நமது ேவைல, யாேரா ஒருவர் அைத
எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று கண்டுபிடிப்பார் என்று பந்ைத எதிர்ப்புறம் எறிய
ேவண்டாம். நமது ேவைல உலகத்தின் நன்ைமக்குப் ேபாராடுவது என்று முடிவு
ெசய்ேவாம். இந்த வியக்கைவக்கும் மூலவளங்கள் யாவும் அதற்குப் பயன்படப்
ேபாவைத நான் காண விரும்புகிேறன்.

குறிப்புகள்குறிப்புகள்

1. ேமலும் ெசய்திகளுக்குக் காண்க, http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/
local.html.

2. ◌ஃபாஸ்ட் ◌ஃபுட் ேநஷன், எாிக் ஷ்ேலாஸர், ஹாஃப்டன் மிஃப்லின், 2001.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 74 (1941), முகப்புப் பகுதி,வில்-தக்ளியில் காந்தி நூல்
நூற்கிறார்.

225

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-074/CWMG-v074-LXXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-074/CWMG-v074-LXXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-074/CWMG-v074-LXXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 17 (1920), ப. 169, 1920 ஏப்ரலில் அகமதாபாதில் தாகூருடன்
காந்திஜி.

சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 25 (1924-25), ப. 177, உண்ணாவிரதத்தின்ேபாது காந்தி,
இந்திராவுடன்.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 86 (1947), ப. 225, நவகாளியில், பிரார்த்தைனக்குப் பிறகு.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 89 (1947), முகப்புப் பகுதி.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி பாகம் 59 (1934), முகப்புப் பகுதி, பம்பாய் காங்கிரஸ் அமர்வில்
சர்தார பட்ேடலுடனும், மணிெபன் பட்ேடலுடனும்.
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 37 (1928), முகப்பு.
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ெதாடர்புகள்ெதாடர்புகள்  அட்டவைணஅட்டவைண

இைணயக் காப்பகம், இந்தியாவிலும் அெமாிக்காவிலும் அறிவுக் கிைடப்புாிைம
https://archive.org/details/A2KInIndiaAndAmerica

சாம் பித்ேராதா, எண்ணியல் (கணினிமய) இந்தியா
https://www.youtube.com/watch?v=sSGCLBt1juo

ெபங்களூர் நியூமாஹாஸ்கீக் நிகழ்வு
https://archive.org/details/in.hasgeek.2017.10.15.1

இந்தியாவின் நிழற்படங்கள்
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/collections/72157666804055474/

இந்தியாவின் ெபாது நூலகம்
https://archive.org/details/digitallibraryindia

இந்து சுயராஜ்யத் ெதாகுப்பு
https://archive.org/details/HindSwaraj

இந்தியாவின் அரசிதழ்கள்
https://archive.org/details/gazetteofindia

உலகளாவிய ெபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு விதிகள்
https://archive.org/details/publicsafetycode

சாம் பித்ேராதா
https://sampitroda.com/
@sampitroda

கார்ல் மாலமூத்
https://public.resource.org/
@carlmalamud
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சிடபிள்யூஎம்ஜி, பாகம் 96, முகப்பு, தி இண்டர்ேநஷனல் பிாிண்டிங் பிரஸ்,
◌ஃபீனிக்ஸ்.
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சுயாட்சி விதி என்பது நவீன காலத்தின் ஓர் ஒத்துைழயாைம இயக்கப்

ேபாராட்டத்தின் கைத. அது மகாத்மா காந்தியிடம் இருந்தும், அவரது சத்தியாக்கிரகப்

ேபாராட்டங்களில் இருந்தும் உத்ேவகம் ெபறுகின்றது. காந்தியின்

சத்தியாக்கிரகங்கள் நமது அரசாங்கங்கள் தங்கள் குடிமக்களுடன் ெதாடர்பு

ெகாள்ளும் இயல்பிைன மாற்றின. மாலமூதும் பித்ேராதாவும், யாவருக்கும் அறிவு

கிைடக்க ேவண்டும், தகவைல ஜனநாயகப் படுத்த ேவண்டும், அறிைவக் காலனிய

நீக்கம் ெசய்ய ேவண்டும் என்ற தங்கள் ேவட்ைகயின் காரணமாக அந்த காந்திய

மதிப்புகைள நவீன காலத்திற்குப் பயன்படுத்தி, இந்தியாவிலும் உலகத்திலும்

மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான ஒரு வலிைமயான திட்டத்ைத முன்ைவக்கின்றனர்.

டாக்டர் சாம் பித்ேராதா,இந்தியாவின் இரண்டு பிரதமர்களுக்கு-திரு. ராஜீவ்

காந்திக்கும், டாக்டர் மன்ேமாகன் சிங்கிற்கும், ேகபினட் அைமச்சருக்கான தகுதியில்

ஆேலாசகராக இருந்தவர். 1980களில் இந்தியாவின் ெதாைலத்ெதாடர்புப் புரட்சிக்கு

வழிகாட்டி நடத்தியவர் என்ற ெபருைமையப் ெபற்றவர். சாம் 20 ெகௗரவ டாக்டர்

பட்டங்கைளயும் ஏறத்தாழ 100 உலகளாவிய காப்புாிைமகைளயும் ெபற்றவர்.

1960களில் முதல் எண்ணியல் பிபிஎக்ஸ்(PBX)கைள உருவாக்க உதவி ெசய்தவர்.

அெமாிக்க ஐக்கிய நாட்டில் ெதாழில்நுட்பக் குழுமங்கள் பலவற்ைற நிர்மாணித்த

ெதாடர் ெதாழில் முைனவர்.

கார்ல் மாலமூத்இைணயத்தில் முதல் வாெனாலி நிைலயத்ைதத் ெதாடங்கியவர்.

நவீன அெமாிக்க 'ெவளிப்பைடயான அரசாங்க இயக்கத்தின்' முன்ேனாடிகளில்

ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். கார்ல், இலாபம் கருதா Public.Resource.Org என்ற

அைமப்ைப நடத்தி வருகிறார். அது பலநூறு மில்லியன் பக்க அளவுள்ள அரசாங்கத்

தகவல்கைள, அைனத்து 19,000 இந்தியத் தரவிதிகள் உட்பட ஆன்ைலனில்

இலவசமாக, அைனவரும் தைடயின்றிப் பயன்படுத்துவதற்காக இட்டுள்ளது. இவர்

முன்னேர எட்டுப் புத்தகங்களின் ஆசிாியரும் ஆவார்.

உாிைம ெசறிவு இல்ைல.

ெ◌ளியிடுபவர்
PUBLIC.RESOURCE.ORG
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